echo 'systeembeheerder gezocht' | sed -e 's/gezocht/gevonden/' > clearvox.txt

Hopelijk hebben we nu je aandacht, want wij zijn ClearVox en wij zijn op zoek naar een kei
van een Linux systeembeheerder. Dat je bij ons een leuk salaris krijgt, super fijne collega’s
, 25 vakantiedagen en een telefoon zal jou vast niet over de streep trekken.

Als Linux die-hard, wil jij na een bak echte bonenkoffie gewoon lekker Bashen, compilen,
RPM’s bouwen, Puppet configureren en natuurlijk die eigenwijze PHP-devs in het kantoor
verderop eens laten zien hoe je fatsoenlijk een Linux Enterprise Server inricht! De volgende
dag ga je met Coen op pad om in een van onze datacenters een paar nieuwe DNS-servers op
te hangen en de Mikrotiks te configureren. Als je terug komt, richt je tussendoor nog even een
VM in. Voor het configureren van het hosted platform hebben de devs toch echt wel even je
hulp nodig, want die hebben meer verstand van programmeren. Collegiaal als jij bent richt jij
een Puppet-server in zodat alle packages keurig gedistribueerd worden en de devs lekker
verder kunnen coden.

Oja, een auto en een tankpas krijg je van ons ook nog. Jij of een collega moet immers iedere
woensdag de bestelling bij de friettent ophalen. En óók daar hoef je niet voor te betalen.
Klinkt dit goed? Dan staat op de volgende pagina wat we van jou verwachten en hoe we de
verwachting belonen.
Tot snel!

Jij


hebt relevante werkervaring op minimaal medior niveau.



hebt ruime ervaring met Enterprise Linux Operating Systems.



hebt ruime ervaring met Bash-scripting.



hebt ruime ervaring met het configureren en gebruik van databaseservers, webservers,
monitoring-tools, virtualisatie en deployment-tools.



hebt ervaring met IP-netwerkprotocollen en technologieën.



bent geweldig als je ook ervaring hebt met Kamailio, OpenSER, OpenSIPS en/of
Asterisk (SIP)



hebt mogelijk zelfs ervaring met PHP (OOP).



bent accuraat, flexibel en stressbestendig.



hebt een afgeronde HBO-opleiding of aantoonbaar equivalent denkniveau.



beschikt over goede communicatieve vaardigheden.



bent een echte teamplayer en kunt ook goed zelfstandig werken.



hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.



bent fulltime beschikbaar.



storten iedere maand een fijn bedrag op je rekening.



geven je ieder jaar 25 vrije dagen.



hebben een prima pensioenregeling.



geven je de keuze tussen een android en iOS-telefoon.



zetten de auto van de zaak alvast voor de deur.



maken jaarlijks 8% vakantiegeld naar je rekening over.

Wij

Locatie
Veghel/Rosmalen
Contactpersoon
Michel Weeren
Telefoon: 088-0222666
email: vacature@clearvox.nl
(geen recruiters!)

