DevOps Engineer Amazon Web Services bij KPN Internedservices

Taken en verantwoordelijkheden
Als DevOps Engineer werk je mee aan de innovatieve dienst waar we op dit moment met state of the art technologie
en een gedreven team aan werken! Jouw rol binnen KPN Internedservices als DevOps Engineer - Amazon Web
Services is van groot belang. Je realiseert met je team de Amazon landingszone voor de digitale grootverbruikers van
Nederland, kijkt kritisch naar de huidige platformen en helpt deze integreren, denkt mee over de beste
migratiescenario’s en helpt daarmee onze zakelijke klanten het beste uit de verschillende Clouds te halen en om
daarmee succesvol te zijn.
Een rol voor jou? Met jouw “can-do” mentaliteit en ervaring met Agile en LEAN principes moet dit geen probleem zijn.
Je hebt een passie voor platform- en infrastructuur automatisering. Je bent op de hoogte van alles wat Amazon Web
Services onze klanten te bieden heeft en gedreven om die kennis op peil te houden.

De kandidaat
Als ervaren DevOps Engineer weet jij als geen ander hoe snel de technische wereld draait en dit hou jij zonder moeite
bij. Jouw kennis en expertise deel je graag actief met collega’s binnen expertise groepen. Je bent een ambitieuze
teamspeler en communicatief sta je sterk in je schoenen. Wil je slagen in deze functie, dan heb je ook onderstaande
musthaves:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AWS Certificering is een pré maar intrinsieke motivatie is een must. Indien je niet gecertificeerd bent dan verwachten
we wel dat je je certificering op orde brengt!
Je hebt een focus op kwaliteit en bent bereid alle taken in het ontwikkelproces en support voor KPN klanten te
vervullen;
Agile werken is jou niet vreemd of kan dit snel eigen maken omdat je nooit uitgeleerd bent. Staat open voor
zelfreflectie en feedback;
Je hebt ervaring met de security aspecten en het toepassen van Security Policy regels;
Je bent een echte DevOps vakman/-vrouw, je kent de regels en bent bedreven in beheer en ontwikkeling;
Je bent een “T-Shaped” Engineer. Naast je specialisme heb je brede kennis op gebied van infrastructure-as-code, een
passie voor software infrastructuur technologieën en ervaring met diverse software voortbrengingsprocessen en –
technologieën;
Je hebt gevoel voor klant impact bij introductie van nieuwe features en ziet verbeter potentieel voor de Managed
Hybrid Cloud klant;
Je kunt onderzoek uitvoeren naar technische oplossingen van nieuwe AWS features, geautomatiseerd testen en
netwerk veranderingen.
Je bent in staat zowel de functionele als technische aspecten af te stemmen binnen je team en met stakeholders
buiten het team;
Je bent bereid om “stand-by” diensten te lopen.

Opleiding / Ervaring:
●
●

HBO werk- en denkniveau (HBO of MBO afgerond in de technische/IT richting)
Praktijkervaring met technieken zoals:
o Verschillende programmeertalen (Python, NodeJS)
o Database Administratie (MySQL, DynamoDB, PostgreSQL)
o Software Engineering methoden (Agile, BDD, TDD)
o Monitoring (CloudWatch,CloudTrail)
o Systeem Architectuur (High Availability, Immutable, Autoscaling)
o Platform Automation - Infrastructure as Code (Terraform / Cloudformation, Configuration
Management)

Arbeidsvoorwaarden
•
•

Een uitdagende, veelzijdige functie in een prettige, dynamische en professionele werkomgeving, waarin
ruimte is voor eigen ontwikkeling (KPN Academy) en creativiteit;
Een salaris op basis van ervaring en achtergrond. De secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan onder andere
uit een goede pensioenregeling, laptop en mobiele telefoon.
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Meer informatie en solliciteren
Ben je die gedreven Engineer met passie voor automation en ga jij het verschil maken in deze functie? We zien je
sollicitatie graag tegemoet. Je kunt je CV met motivatie sturen naar hrm@internedservices.nl of bellen voor meer
informatie met Irene Steevels op +31(0)299 476 185.

Over Internedservices
KPN Internedservices is een van de grootste Nederlandse providers van IT- en cloud solutions. Opgericht in 1996
en 100% dochter van de Koninklijke KPN: wij zijn dé Cloud & hosting expert van Nederland. We zijn specialist op
het gebied van managed hosting, online (hosted) werkplekken, security en connectiviteit. Onze 160 dedicated
professionals werken elke dag aan één doel: succes realiseren voor onze klanten.
Met 20 jaar ervaring en ruim 30.000 klanten begrijpen we de uiteenlopende IT-behoeften van ondernemend
Nederland. Omdat Internedservices het wiel niet steeds opnieuw hoeft uit te vinden, kunnen we onze klanten de
beste, snelste en voordeligste oplossing bieden.
Bij KPN Internedservices geloven wij dat onze klanten nog succesvoller kunnen worden met de oneindige
mogelijkheden die ICT biedt. Daarom nemen we onze klanten en partners actief mee naar het beste wat de
industrie te bieden heeft, en bieden we hen premium IT & Cloud oplossingen op abonnementsbasis.
Ontwikkeld vanuit bewezen technologie, met extra aandacht voor service, kwaliteit en zekerheid. Omdat de klant
eenvoudig op- en afschaalt en alleen betaalt voor wat hij gebruikt, groeit de IT-capaciteit mee met zijn bedrijf. Dat
vinden wij van deze tijd. Net als de drievoudige ISO-certificering en 24/7 support waar de klant op kan rekenen.
Wij ontwerpen, bouwen en beheren bedrijfskritische IT- en Cloudoplossingen die bijdragen aan het succes van
onze klanten. Dit doen wij volgens de hoogste standaarden, met de hoogste kwaliteit en de beste mensen. Of het
nu gaat om de hosting van e-business activiteiten, een werkplek in de cloud of het managen van (internet)verbindingen. Daarnaast biedt Internedservices uiteenlopende managed services om online omgevingen optimaal
te laten presteren en/of de IT-organisatie te ontzorgen.
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