Ben jij ervaren in Linux beheer en ben je getriggerd door programmeren? Vind jij devops interessant?
Beheer en bewaak jij straks onze technologische infrastructuur voor zelfrijdende auto’s?
Om gezonde groei en verdere innovatie te ondersteunen, zoekt Simacan een Site Reliability Engineer.

SITE RELIABILITY ENGINEER | 32-40 uur, standplaats
Amersfoort
Door jouw toewijding aan het gehele ontwikkelproces kan Simacan de allerbeste software bouwen,
uitrollen, monitoren en onderhouden. Jouw focus ligt op het garanderen van de betrouwbaarheid van de
schaalbare cloud infrastructuur en het faciliteren van een vlekkeloze uitrol van nieuwe services en
upgrades van bestaande services. Als Site Reliability Engineer ben je samen met een senior collega de
schakel tussen operations en de 2 product engineering teams die programmeren in Scala, Java en REACT.
Kandidaat
Als Site Reliability Engineer acteer je op hbo werk- en denkniveau en heb je:
● professionele werkervaring met Linux beheer;
● ontwikkelervaring met Scala, Python, SQL en/of Shell;
● kennis van Cloud, AWS, S3 en/of Elastic Container Service (ECS).
Pre’s en likes:
● Microservices, Docker en Kubernetes
● Kafka en/of Datadog
● REST, JVM, Jenkins en/of Codeship
Aanbod
Een fulltime baan (minimaal 32 uur) bij een inhoudelijk gedreven club met internationale ambities die
werkt op basis van Scrum en Big Room Planning en increments (4 sprints). Als Site Reliability Engineer
krijg je de uitgelezen mogelijkheid je te certificeren tot AWS DevOps Engineer.
De cultuur is open, transparant en persoonlijk. Goede ideeën worden zeer gewaardeerd en je krijgt veel
vrijheid. Verder kan je denken aan flexibele werktijden, gezamenlijke lunch, goede koffie, zit-/stabureaus,
een bonusregeling (tot 1,5 maand), persoonlijk opleidingsbudget en een uitstekende pensioenregeling. En
aan hackathons en jaarlijks een outdoor weekend.
Simacan
Simacan is een jonge (2013), innovatieve en ambitieuze scale-up (30 fte) uit Amersfoort die bouwt aan een
complex dataplatform in de Cloud, waar miljoenen Nederlanders dagelijks de voordelen van ondervinden.
Onze producten (een web-API en een visualisatietool) integreren realtime verkeersinformatie in primaire
bedrijfsprocessen. Zo helpen we bijvoorbeeld Albert Heijn, Jumbo en PostNL om hun goederenstroom te
optimaliseren en bijvoorbeeld de ANWB om verhalen bij verkeersincidenten te publiceren.
Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden over Simacan en denk je dat jij ons team kan versterken? Stuur dan je
motivatie, CV en eventuele links naar jobs@simacan.com.

