Site Reliability Engineer
Prokino Kinderopvang
Ben jij die leergierige engineer die alles automatiseert?
Die API’s aan elkaar knoopt en het liefst met de laatste technologieën werkt?
Wil jij bijdragen aan het ontwerpen, bouwen en automatiseren van onze private cloud?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor ons hoofdkantoor in Amsterdam zoeken wij een site reliability engineer voor 36 uur per week.

Wat ga je doen?





Je bouwt en onderhoud de private cloud die 1700 medewerkers ondersteunt in hun dagelijks werk
Je adviseert over lange termijn IT-oplossingen, zorgt voor de bestaande automatisering en bouwt deze verder uit
Je treft maatregelen om de continuïteit, beveiliging, de opgeslagen gegevens en de programmatuur te waarborgen
Je produceert en onderhoudt technische documentatie om reproduceerbaarheid te garanderen

Wat vragen we van jou?





Je bent communicatief, proactief, vindingrijk en kunt inspelen op de ICT-wensen van onze medewerkers
Een afgeronde HBO opleiding (ICT)
Je bent flexibel, hebt geen ‘9 tot 5-mentaliteit’
Aantoonbare kennis en ervaring in het vakgebied en affiniteit met onderstaande technologie stack

Technologie stack:









pfSense, Sophos XG, Ubiquiti EdgeSwitch, LibreNMS;
OSNEXUS QuantaStor, VMware vSphere;
CentOS, Windows Server 2016, Microsoft Remote Desktop Services;
Ansible, Gitolite, CMDBuild, Jenkins, Rundeck, GitLab, Pulp, iPXE, FreeIPA;
BIND, Postfix, Traefik, HAProxy, Apache Tomcat, Apache HTTPD, NGINX;
Elasticsearch, Logstash, Kibana, Netdata, Grafana, InfluxDB, Alerta, Monit;
PostgreSQL, MS SQL, Redis, PKI, UniFi Switching, UniFi Wireless;
Zimbra, SpamTitan, Nextcloud, OnlyOffice, 3CX PBX, Microsoft Dynamics;

Wat bieden we jou?
Prokino vind het belangrijk dat jij tevreden bent want alleen dan kunnen we samen de beste zorg en opvang bieden.
Daarom bieden we jou:





Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
Een salaris volgens de cao Kinderopvang
Reiskostenvergoeding
Standplaats in hartje Amsterdam, loopafstand van het Centraal Station

Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de ontwikkeling
van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.500 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170 locaties door heel Nederland.
Meer informatie over Prokino, onze missie en drijfveren vind je op: www.prokino.nl

Meer weten? Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met ons hoofdkantoor via: 020 - 4121200 .
Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 7 januari een korte motivatie en je cv naar: vacatures@prokino.nl. Vermeld in de
onderwerpregel: ‘Site Reliability Engineer’.

We zien uit naar je reactie!

Martine:
“Ik vind het leuk om grote systemen uit te
rollen. En daarbij de eindgebruiker altijd in
het vizier te houden.”

