Beheer jij graag nieuwe infrastructuur bij een cloud-native bedrijf? Is het voor jou logisch dat een SaaS
platform prima werkt zonder ook maar één fysieke server te hebben? Vind jij het geen enkel probleem
als onze ontwikkelaars nieuwe so ware uitrollen op onze infrastructuur, omdat je weet dat die
infrastructuur staat als een huis?
Dan is Simacan op zoek naar jou, want wij zoeken een

CLOUD INFRASTRUCTURE ENGINEER | 32-40 uur, Amersfoort
Als Cloud Infrastructure Engineer ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van onze
cloud infrastructuur. Je werkt in een groeiend team en werkt samen met verschillende specialisten zoals
Reliability Engineers en So ware Engineers. Met het team onderhoud je onze microservices clusters en
beheer je onze core systemen in AWS, waaronder onze IAM en message streaming systemen. Daarnaast
ontwerp en beheer je de netwerkinfrastructuur van onze VPCs. Daarmee zorg je ervoor dat onze
infrastructuur makkelijk meeschaalt met onze groeiende dienstverlening, en altijd optimaal functioneert, of
het nu gaat om eﬀiciëntie, beschikbaarheid of beveiliging. Als het even kan automatiseer je je eigen werk,
zodat ons platform steeds soepel mee kan blijven gaan met nieuwe ontwikkelingen. Je vindt het geen
probleem om periodiek mee te draaien in on-call support dienst om ondersteuning aan klanten en collega’s
te bieden buiten kantoortijden.
Kandidaat
● Een afgeronde HBO opleiding of aantoonbaar werkniveau
● Communicatief vaardig, goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
● Aantoonbare ervaring met Linux
● Ervaring met beheer van cloud infrastructuur
● Ervaring met systeembeheer en netwerkbeheer
Pre’s en likes
● Gecertificeerd AWS SysOps Administrator of AWS DevOps Engineer
● Ervaring met scripting in Python en/of Shell
● Ervaring met Docker, Kafka, en/of Datadog
Aanbod
Onze cultuur is open, transparant en persoonlijk. Goede ideeën worden zeer gewaardeerd en je krijgt veel
vrijheid. Verder kun je denken aan flexibele werktijden, gezamenlijke lunch, goede koﬀie, zit-/stabureaus,
een bonusregeling (tot 1,5 maand), persoonlijk opleidingsbudget, een uitstekende pensioenregeling en een
jaarlijks outdoor weekend.
Simacan
Simacan is een jonge en innovatieve scale-up uit Amersfoort. Een groeiende organisatie met 35
medewerkers. Miljoenen Nederlanders ondervinden dagelijks de voordelen van ons platform. Onze
producten integreren real time verkeersinformatie in primaire bedrijfsprocessen. Zo helpen we Albert Heijn,
Jumbo en PostNL om hun goederenstroom te optimaliseren.
Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast over Simacan en denk je dat jij ons team kunt versterken? Stuur dan jouw motivatie, cv
en eventuele links naar jobs@simacan.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

