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AZURE & AUTOMATION CONSULTANT

RawWorks B.V.

Jij houdt ervan om processen te automatiseren en optimaliseren, je bent op de
hoogte van verschillende Automation toolings en gaat uitdagingen niet uit de weg.
Herken jij dit? Mooi, dan is deze rol als Azure & Automation Consultant perfect voor
jou! Je komt te werken in een gedreven squad van consultants die dezelfde passie
hebben voor IT en natuurlijk voor Microsoft technologie. Automation is key, en jij
weet onze klanten dan ook feilloos te adviseren en ondersteunen bij het
automatiseren en optimaliseren van hun infrastructuur. Jij neemt de CI/CD onder je
hoede en bent volledig thuis in PowerShell.

Dienstverband

Je komt te werken in een squad met de beste consultants uit de industrie en
bekendheid in de community. Daarnaast krijg je van ons R&D tijd om aan nieuwe
innovatieve producten (Mission One) te werken.

Salaris

a:2:{i:0;s:9:”FULL_TIME”;i:1;s:9:”PA
RT_TIME”;}

Hoofdkantoor
Utrechtseweg 75, 3702 AA, Zeist,
Utrecht, Nederland

€ 3500 - € 6000

Vacature sluiting
Onze cultuur uit zich als no-nonsense, we kennen geen rangen en standen en ons
motto is ‘if you want to go fast go alone, if you want to go far join us’.

31.12.2020

Wij bieden flexibiliteit in jouw arbeidsvoorwaarden:
– een goed salaris met pensioenregeling en een bonusregeling;
– een device- en opleidingsbudget en studiedagen;
– de kans om wereldwijde (technische) events te bezoeken;
– alle vrijheid om je eigen agenda in te delen en thuis, op kantoor of bij de klant te
werken;
– een vrije keuze in leaseauto;
– gedreven collega’s waar je veel van kunt leren;
– lol tijdens teamdagen en gezellige bijeenkomsten waarbij jouw hele gezin welkom
is.
Spreken deze werkzaamheden je aan?
Het adviseren, ontwerpen, implementeren en migreren van IT
Infrastructuur- en werkplekoplossingen;
Troubleshooten bij complexe vraagstukken;
Het geven en ontwikkelen van workshops voor en bij klanten;
Vertalen van functionele vragen naar technische oplossingen;
Ondersteuning bieden aan onze andere Cloud Consultants;
Je werkt nauw samen in pre-sales trajecten;
Onderzoeken van nieuwe producten en technieken in samenwerking met
ons innovatieteam.
Word jij hier blij van?
Open source, Netwerken & cloud, CI/CD tooling (Jenkins, Azure DevOps),
PowerShell, Automation tooling (Terraform, Ansible, Puppet, Chef), communiceren,
zelfstandig werken en Scrum.
Wij zijn RAW, jij ook?
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Wij zijn erg flexibel en willen elke collega laten uitblinken in wat hij of zij doet. In
deze veranderende wereld is jouw ervaring minder belangrijk dan wat je nu en in de
toekomst wilt gaan doen. Binnen jouw Squad zijn trainingen, workshops en
opleidingen altijd binnen handbereik. Zo lopen we met elkaar voorop in de techniek!
Kom je langs om kennis te maken? Of eerst even bellen?
Tim Looije
06-20876253
tim.looije@rawworks.nl

RawWorks B.V.

https://www.werkenbijraw.nl

