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Functie
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40 uren per week

Looptijd

05.02.2023 - 05.12.2023
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125204

Sluitingstijd

05.12.2023

Rolomschrijving en taakafspraken
Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een
gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving
Wij zoeken een storage sr. beheerder met een brede kennis in de fysieke en virtuele infrastructuur die met ons mee wil groeien. Het automatiseren van
ons on-premises Iaas platform, werken in multidisciplinaire teams, en het leveren van klantwaarde (Agile) wordt hierbij steeds belangrijker. Wij zoeken
een teamspeler die verantwoordelijkheid neemt
met passie voor storage techniek en het beheer van grote complexe omgevingen. Daarnaast beschikt je over een open mindset en bent bereid om
nieuwe manieren van werken en technologieën uit te proberen. Als Sr. Infrastructuur (storage) Specialist maak je deel uit van een multidisciplinair
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team met collega’s met dezelfde expertise. In je rol draag je in belangrijke mate bij aan de continuïteit van de dienstverlening. Het secure-by-design
principe staat bij jouw voorop. Je levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de automatisering van veel mogelijk beheer-taken. Je hebt ervaring
met het werken in scrum teams en bent tevens in staat om collega’s in hun individuele ontwikkeling te helpen
Achtergrond opdracht
Van belang is dat de kandidaat wendbaar is binnen de dynamische Datacenter-omgeving. Er spelen diverse RUN-activiteiten en projecten waarbij niet
altijd duidelijk is wie waarvoor naar voren wordt geschoven. We zoeken een enthousiaste techneut die het leuk vindt om aan zowel de knoppen te
draaien, als om eens mee te denken met het
technisch ontwerp.
Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en
doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn
wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC
werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.
Eisen
- Kandidaat heeft aantoonbare recente werkervaring met storage Netapp Clustered Data Ontap
- Aantoonbare recente kennis en ervaring met backup systemen voor het backuppen van virtuele omgevingen
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met van Storage/Back-up Enterprise oplossingen
Wensen
- Kandidaat heeft aantoonbare en recente werkervaring met Virtualisatie oplossingen zoals Vmware
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een Enterprise omgeving met tussen 5000 en 10000 gebruikers
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Ansible en of andere scripttalen
- Kandidaat heeft een certificaat in het genoemde functiegebied: Virtualisatie en storagebeheer
- Kandidaat heeft kennis en ervaring op werkniveau van Agile en DevOps-werkwijzen, bij voorkeur de SCRUM- methodiek
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