Infrastructuur Engineer
Linux
Zweven is leven. Daarom werk jij het liefst in clouds. Maar als Infrastructuur
Engineer Linux houd je toch nog je voeten aan de grond, daar in die wolk. Want
de data moet natuurlijk wel gestructureerd blijven. Hoe je dat moet doen, dat is
af en toe nog best een puzzel. Maar daar kom jij met jouw IT-kennis altijd wel
uit, toch? Solliciteer!
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De functie
Bij welke opdrachtgever je ook terechtkomt, jij ziet altijd wel mogelijkheden tot
verbetering. Denk bijvoorbeeld aan het handiger inrichten of veiliger maken van
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de IT-structuur. Hiervoor gebruik je uiteraard Red Hat Enterprise Linux, maar
ook Puppet, Salt en Ansible. Samen met je team ontwikkel je concepten, en
zorg je ervoor dat diverse plannen worden gerealiseerd. Uiteraard werk je zo
nauwkeurig mogelijk en streef je altijd naar gebruiksvriendelijke producten,
zodat je zeker weet dat de eindgebruiker jouw werk optimaal benut!

Over jou
Dat je alle ins and outs kent van Linux, staat natuurlijk als een paal boven
water. Maar op kantoor ben jij ook altijd degene die de rode hoed draagt.
Figuurlijk, natuurlijk –al staat hij je vast goed. Je bent namelijk een Red Hatexpert. Toch? Dan herken jij jezelf hier vast ook in. Je hebt…
Minimaal hbo-werk- en -denkniveau
Veel ervaring met orchestration – bijvoorbeeld met Puppet, Salt of Ansible
Ervaring met complexe vormen van scripting – zoals met Bash of Python
Eerder in een Agile-omgeving gewerkt

Wat wij bieden
We hebben mogelijkheden ten overvloede, bij Brunel! Want natuurlijk zetten we
voor jou de deuren open naar interessante opdrachtgevers in Enschede en
omgeving. Maar je verrijkt jouw palet via Brunel ook op een andere manier,
namelijk met verschillende cursussen die jou beter maken in je vak. Zowel qua
soft skills als qua hard skills. Verder bieden we je:
Een uitstekend salaris
Mooie bonuskansen
Korting op je zorgverzekering
Korting op je pensioenpremie
Korting op je sportschoolabonnement
Voordelige culturele uitjes
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