DevOps
ENGINEER
Wave5 is een startend en snelgroeiend bedrijf dat zich
bezighoudt met softwareontwikkeling met Data Analytics,
Artificial Intelligence en Machine Learning. We helpen
onze klanten om ruwe data te veranderen in bruikbare
informatie, en volgen daarom nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van Microsoft-technologie op de voet.
We voeren onze missie uit aan de hand van vier
belangrijke waarden: groei, vakmanschap, plezier, en
zelfstandigheid. We vinden dat iedere werknemer input
mag hebben om die waarden in stand te houden. Daarom
word je aangemoedigd om je ideeën en verbeterpunten
zoveel mogelijk te delen.

DevOps Engineer
Als DevOps Engineer ben je bij Wave5 een
belangrijke collega binnen ons team. Jij
zorgt namelijk voor het succesvol uitrollen en
onderhouden van ons platform en onze applicaties.
Je houdt je bezig met Cloud Infrastructure,
Application Infrastrucure, en Data Analytics
Infrastructure. Ook zorg je ervoor dat alles onder
controle is en dat onze klanten altijd kunnen
vertrouwen op ons beheer.

Wat bieden wij jou?
Naast een geweldige cultuur bieden we competitieve primaire voordelen:

Naast de kennis en vaardigheden die je al hebt,
biedt Wave5 je veel ruimte om door te groeien.
Je leert van onze experts, on the job, en van extra
trainingen. Zo blijf je steeds vernieuwen
en verbeteren, en wordt je kennis continu
aangescherpt.

•

Wat vragen we van jou:
• De wil en nieuwsgierigheid om te leren en te
groeien
• Proactief en zelf- organiserend
• Collegiaal en goed in samenwerken
• De wil om samen een mooi bedrijf neer te
zetten waaraan iedereen bijdraagt
• Een klantgerichte houding
• Een passie voor techniek en het ontwikkelen
van Data & AI oplossingen
• HBO werk- en denkniveau
• Bovengemiddelde interesse in en ervaring met
Cloud & dataoplossingen
• Ervaring in Pipelines creations (CI/CD)
• Ervaring in release beleid en product management
• Ervaring met eigenaarschap nemen over de
ontwikkelomgevingen.
• Ervaring met onderhouden van productieomgevingen
• Ervaring met Azure DevOps
• Ervaring met DataOps
• Ervaring met technologieën als PowerShell,
Azure CLI, ARM Template, Biceps, Terraform,
en YAML
• Het helpt als je een Azure certificering gestart
of afgerond hebt

•

•

•
•
•

Een groeicultuur gericht op veiligheid en
vertrouwen waarin voortdurend leren,
onderzoeken, en het opzoeken van
andermans kennis wordt benadrukt;
Uitdagende opdrachten en projecten waarbij
we de nieuwste technologie gaan gebruiken;
Een mooi salaris aangevuld met:
• Een persoonsgebonden budget dat je
zelf kan aanwenden voor pensioen of
andere zaken;
• Een opleidingsbudget dat jij mag aanwijzen voor een opleiding naar keuze;
• Een mobiliteitsbudget dat je zelf kunt
benutten voor een auto, fiets, vervoersabonnement of een combinatie hiervan
• Een vaste onkostenvergoeding;
Laptop en telefoon;
De vrijheid om te kiezen waar en je hoe je
werkzaamheden indeelt;
Digital nomads: zelfs werken vanuit het
buitenland is mogelijk;

Voor welke certificeringen ga je leren
• Microsoft Certified: Azure Fundamentals;
• Microsoft Certified: Azure Administrator
Associate;
• Microsoft Certified: Azure Developer
Associate
• Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert;

Heb je interesse of wil je meer weten over deze
vacature? Stuur dan een e-mail naar:
work@wave5.nl

