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Ervaren Cloud Engineer
Description
Heb je ervaring als Cloud Engineer en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Werk je graag samen en wil je meedraaien in een Agile team? Reageer dan op de
vacature van Ervaren Cloud Engineer!

Responsibilities
Samen met je collega’s sta je voor de continuïteit van de informatie- en
communicatievoorzieningen van VolkerWessels Infra ICT. Ook zet je samen met je
team in op het plannen, coördineren, begeleiden en uitvoeren van diverse ICT
projecten.
Wat ga je precies doen:
Het voeren van proactief beheer op de toegewezen resultaatgebieden,
inclusief versiebeheer, capaciteitsplanning, continuïteitsplanning, backup/restore etc.
Het bieden van ondersteuning; het oplossen van technisch ingewikkelde
incidenten of incidenten die veroorzaakt worden door fouten en/of storingen
in de centrale infrastructuur.
Het tijdig signaleren van (potentiële) verstoringen en het nemen van
adequate maatregelen om deze te voorkomen of op te lossen.
Het implementeren en testen van nieuwe ontwikkelingen.
De ICT organisatie helpen de IT Infrastructuur naar de next level te tillen.
Migratie van traditionele (VMware) IT omgeving met eigen data
center server/ storage naar Cloud diensten
Het voeren van regie op externe dienstverleners.

Hiring organization
Magnify-People

Employment Type
vast contract – onbepaalde tijd

Beginning of employment
zsm

Duration of employment
onbepaalde tijd

Industry
IT

Job Location
Vianen, Utrecht, Nederland

Working Hours
40

Date posted
May 9, 2021

Valid through
31.08.2021

Jouw team
Als Ervaren Cloud Engineer kom je te werken in het Infra
team. Het Infra team is ondersteunend aan de ICT-collega’s in de overige Service
teams. We leggen het fundament onder onze ICT-diensten en onderhouden deze
op dagelijkse basis. Samen met de andere ICT teams leveren wij diensten die door
alle 5.000 medewerkers binnen onze divisie worden gebruikt.

Qualifications

Jouw bagage
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met relevante MCSA/ MCSE
certificaten.
Je hebt een aantal jaar werkervaring als Cloud Engineer in een Enterprise
omgeving.
Je bent proactief, analytisch, klantgericht en werkt graag samen.
Je hebt brede kennis van ICT-infrastructuur componenten,
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besturingssystemen, clouddiensten.
Aantoonbare ervaring met SCCM en SCOM en Azure Cloud.
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het beheren van een Microsoft
georiënteerde infrastructuur omgeving.
Ervaring in het gebruik van Automation Tooling en Powershell kennis.
Zelfstandig kunnen werken maar zeker ook kennis kunnen en willen delen
met het team.
ITIL Foundation certificaat en ervaring met Agile is een pré.

Job Benefits

Wat bieden wij
Een betrouwbare en betrokken werkgever in de dynamische bouwwereld. Een
werkgever die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving
en doorlopend innoveert. En die jou volop kansen biedt om je verder te verdiepen in
je vak en nieuwe ervaringen op te doen.
Wat hoort nog meer bij deze functie:
Een markt conform salaris afhankelijk van kennis en ervaring.
Onbeperkt verlof! Bij VolkerWessels Infra ICT kan je zelf bepalen wanneer
je verlof opneemt. Dit overleg je met je team – hier hebben wij geen strikt
saldo voor nodig.
Uitgebreide mogelijkheden om je kennis en vaardigheden verder te
ontwikkelen en uit te breiden. Wij stellen graag samen met jou je persoonlijk
opleidingsplan op. Opleidingen nemen wij af bij gecertificeerde
opleidingsinstituten en bij onze eigen VolkerWessels Academy.
Binnen VolkerWessels help je mee om mooie projecten te realiseren.
Projecten waarover gepraat wordt, die vaak iconen worden in het landschap
en niet zelden een maatschappelijke betekenis hebben. Projecten om trots
op te zijn!

Contacts
Laat je gegevens bij ons achter, onze werkwijze is als volgt:
Binnen 24 uur een reactie
Telefonische kennismaking
Kennismaking face-to-face
Contact ons via:
Gerard Kock 0630017076 gerard@magnify-people.nl
Toby Hassefras 0634242514 toby@magnify-people.nl
Stephan Bosman 0629470997 stephan@magnify-people.nl
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