dinsdag 16 juni 2015

VDMi is sinds 2001 het internetbureau van Rotterdam. Wij zijn gespecialiseerd in het open
source systeem Drupal en werken aan de grotere Drupal projecten van Nederland. Onze
klanten zijn de grotere MKB bedrijven, de overheid en internationale organisaties. VDMi
helpt haar klanten vaak ook door de websites te hosten en andere aanvullende
dienstverlening. Ter versterking van onze hosting en dienstverlening zijn wij per direct op
zoek naar een:

Linux/Unix (Ubuntu) Systeembeheerder
Minimaal 32 uur per week en met enkele jaren ervaring.
Hosting is een essentieel onderdeel van een web-project. Vaak hebben we te maken met
Varnish, MongoDB, SSO koppelingen of SOLR installaties rond Drupal websites en verwacht
onze klant dat we daar SLA's omheen kunnen leveren, met back-up en maximale up-time. De
snelheid van een website is, in verband met SEO en aantrekkelijkheid voor de eindgebruiker,
ook zeer belangrijk. Kortom, om onze projecten te laten slagen hebben we een goede Linux
Systeembeheerder nodig die onze developers verstaat en ervaring heeft met puppet.
Je bent een goede Linux Systeembeheerder met een aantal jaar werkervaring. Je kunt snel
problemen doorgronden en oplossingen aandragen. Je hebt een ondernemende
werkhouding, voert zelfstandig je functie uit en bent leergierig. Het belangrijkste is
misschien nog wel dat je onze webdevelopers begrijpt en ze verder kan helpen bij het
ontwikkelen en uitvoeren van opdrachten.
Wij bieden een goed salaris (€ 2.300 - € 3.300), reiskostenvergoeding, vergoeding van door
jou gemaakte onkosten, een laptop, leuke collega’s, uitdagende opdrachten en mooie
opdrachtgevers. Ook kun je veel leren van en met je collega’s en opleidingen en trainingen
volgen om je kennis uit te breiden.
Herken jij jezelf in de genoemde functieomschrijving en lijkt het je leuk om bij VDMi te
komen werken? Stuur dan uiterlijk 1 juli 2015 een sollicitatiebrief met C.V. naar info@buropo.nl t.a.v. Eelco Wijers.

Heeft u na het lezen van deze vacature nog vragen? Of wilt u solliciteren.
Neem dan contact met ons op of mail je sollicitatiebrief en CV naar:
(T: 06 57 55 81 83 of E: info@buro-po.nl).

