https://www.werkenbijraw.nl/job/devops-engineer-azure/

DEVOPS ENGINEER AZURE
Als DevOps Engineer Azure ben je bij RawWorks verantwoordelijk voor het beheer
en ontwikkeling van cloud infrastructuur bouwblokken op de Azure Cloud. Je hebt
diepgaande kennis en ervaring met Azure en deelt deze kennis graag met je
collega’s om zo het hele team op een hoger niveau te brengen. Je bent lid van een
gedreven agile team waarin DevOps gewerkt wordt. Infrastructure as Code (IaC),
CI/CD en de nodige tools daarbij (zoals Azure Devops, Docker en Kubernetes), zijn
voor jou bekend terrein.
Je bent een teamspeler en een expert met een track record in het opzetten en
beheren van Azure omgevingen.
Bij RawWorks omarmen we deze nieuwe technieken en zorgen we voor de juiste
trainingen zodat jij door blijft groeien als DevOps engineer. Bij RawWorks geloven
we ook aan eigen toegevoegde waarde aan de intelligente werkplek. Je krijgt
daarom van ons R&D tijd om nieuwe producten en services te ontwikkelen.
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Dienstverband
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Hoofdkantoor
Utrechtseweg 75, 3702 AA, Zeist,
Utrecht, Nederland

Salaris
€ 3000 - € 6000

Vacature sluiting
31.12.2020

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’.
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.
Ervaring en vaardigheden
Minimaal 5 jaar werkervaring waarvan 1 jaar met Azure;
Hands-on ervaring met Azure (AZ103/104);
Ervaring met Azure DevOps (AZ400);
Ervaring met het geautomatiseerd beschikbaar stellen van infrastructuur
voorzieningen;
Ervaring met het werken in een Scrum en DevOps team en de benodigde
tools die daarbij horen .
Mocht je nog niet bekend zijn met een aantal van deze technieken helpen wij je
graag op weg met trainingen en kennis sessies.
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.
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Wij zijn RAW, jij ook?
Kom je langs om kennis te maken? Of eerst even bellen?
Tim Looije
06-20876253
tim.looije@rawworks.nl
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