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Vacature: Cloud engineer
Opdrachtgever is op zoek naar ervaren Cloud engineers.
Opdrachtgever focust op Public Cloud omgevingen als AWS en Azure, maar sluiten hun ogen niet
voor GCP. Als infrastructurele speler ligt daar in beginsel hun focus, maar ze snappen dat de
scheiding tussen infrastructuur en applicatie in de Cloud een stuk minder scherp is dan bij traditionele
infrastructuren. Dus zijn ze op zoek naar Cloud en DevOps engineers.
Jouw rol
Je wordt ingezet in projecten bij klanten van Opdrachtgever. Dat kunnen projecten zijn waarin je een
Cloud omgeving bouwt en optimaliseert, zodat applicatie-stacks zo goed mogelijk gedeployed en
geschaald kunnen worden. Of je voert een migratie naar de Cloud uit, waarin je een ci/cd straat
ontwikkelt om continue verbetering van de omgeving mogelijk te maken. De klanten zijn organisaties
in de top van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid.
Tevens kun je een bijdrage leveren aan de richting van de Cloud Consultancy unit door actief bij te
dragen en mede richting te geven aan de dienstverlening en kennismanagement. Dus wil je aan de
wieg staan van iets nieuws en daar een actieve rol in spelen? Dan is dit dé plek voor jou.
Wat vraagt Opdrachtgever van jou
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•
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•
•

HBO werk- en denkniveau
Eén of meer relevante certificeringen in AWS en/of Azure (of in staat deze snel te halen)
Minimaal 3 jaar ervaring als Cloud engineer in AWS en/of Azure of minimaal 5 jaar ervaring
als Netwerk engineer, System engineer of DevOps engineer waarin Cloud een belangrijke rol
heeft gespeeld.
Kennis en ervaring met CI/CD
Kennis en ervaring met Linux en /of Windows
Je bent kennis en ervaring met infrastructure automation in Python, of andere relevante talen
Je hebt kennis en ervaring van Containertechnologie en Kubernetes
Je hebt bij voorkeur kennis van infrastrucure as code, zoals Terraform, Cloudformation,
Ansible
Je bezit de professionele instelling en de softskills om succesvol als consultant bij onze
klanten ingezet te kunnen worden.
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Over Opdrachtgever
Bij Opdrachtgever word je onderdeel van een team van ongeveer 40 ervaren specialisten. De
meesten hebben hun specialisme in Netwerken. Cloud is hierin een nieuwe unit die volop in
ontwikkeling is. Je kunt hier actief aan bijdragen en mede richting geven aan de Cloud
dienstverlening. Je kunt sparren en je kennis delen om er samen beter van te worden.
Opdrachtgever biedt je een vaste aanstelling met een goed salaris, bonusregeling, lease- of
mobiliteitsregeling, 25 verlofdagen, laptop, telefoon en pensioenregeling. Je kunt bij ons 36 of 40 uur
per week werken.

Locatie: Omgeving Utrecht / Opdracht: vaste dienst
Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de opdrachtgever
wordt voorgesteld, bovendien zal er minimaal één referentie van je gevraagd worden.Wil je
meer informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail:
marcel@olifantconsultancy of bel: 06-50237960

