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CLOUD ENGINEER
In Utrecht werken 40 cloudspecialisten aan complexe cloudoplossingen voor klanten bij de
overheid, de zorg of financiële instellingen. Klanten waar we trots op zijn en waar we graag mee
samenwerken voor het beste resultaat. Alle ruimte voor jou als cloud engineer om een zichtbare
bijdrage te leveren aan een goede, betrouwbare infrastructuur met de nieuwste technologie.

Wat biedt de opdrachtgever jou?
• Interessante klanten en boeiende projecten
• Transities, migraties en upgrades die jouw technische know how testen
• De kans om met de nieuwste technologie te werken
• Vooraan bij innovaties door ons Gold Partnership met Microsoft
• Veel gelegenheid om met collega’s kennis en ervaringen te delen

Wat vragen wij van jou?
• Dat je resultaat wilt zien bij jouw klanten
• Een fascinatie voor cloudtechnologie
• Een nieuwsgierige, vernieuwende mentaliteit)
• Het vermogen om ingewikkelde zaken snel te doorzien
• Dat je een leuke, slimme, hardwerkende collega bent

Jouw functie
Overstappen naar of doorontwikkelen van een cloudomgeving kan voor klanten
voelen als een sprong in het diepe. Dat realiseer jij je terdege. Daarom gebruik je
jouw brede kennis van cloudprojecten voor uitstekende adviezen, soepele migraties
en vlekkeloze implementaties. Samen met je team én met je klanten ga je op zoek

www.olifantconsultancy.nl
info@olifantconsultancy.nl

naar de beste oplossing. Met je kennis en ervaring en al sparrend met collega’s en
experts vind je die oplossing. Daardoor kunnen jouw klanten (blijven) doen wat voor
hen belangrijk

is en jij kijkt tevreden terug op weer een succesvol project. Waarbij je zelf ook weer
een stap hebt gezet.
Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•

een afgeronde hbo-opleiding richting IT.
aantoonbare kennis van scripting (PowerShell), containerization en
toepassingen (Windows Server en/of Linux).
minstens 5 jaar ervaring met complexe cloudomgevingen (public en private)
een uitstekende beheersing van het Nederlands.

En dit krijg je ervoor terug:
•
•
•
•
•
•
•

prima arbeidsvoorwaarden, zoals een bij jouw kennis en ervaring passend
salaris.
een maandelijkse bonus.
een vast contract.
een leaseauto of royale mobiliteitsvergoeding.
werken in een open, ongedwongen cultuur, waarbij we snappen dat
samenwerking tot het beste resultaat leidt.
een omgeving waar goede ideeën en eigen initiatieven worden gefaciliteerd,
beloond en gepromoot.
professionele uitwisseling door regelmatige bijeenkomsten met collega’s en
vakexperts.

Locatie: Utrecht / Opdracht: vaste dienst
Check voor meer info over deze job
www.olifantconsultancy.nl/vacaturesOf stuur je cv naar
marcel@olifantconsultancy.nl, dan neem ik direct contact met je
op!

