Bedrijfsgegevens

De recruiter

Rabobank

MandyHoogland
HeadFirst

Telefoon: +31613748962
E-mail: Mandy.Hoogland@Headfirst.nl

Dev Ops Engineer
Functie

Dev Ops Engineer

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

30.11.2022 - 29.11.2023

Opdrachtnummer

125208

Sluitingstijd

29.11.2023

Rolomschrijving en taakafspraken
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij
nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.
RABOJP00072383

Language : English is required
ZZP Allowed : NO
Over Rabobank
‘Growing a better world together’ Dit kenmerkt de Rabobank.
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Rabobank maakt het verschil voor haar meer dan 7 miljoen klanten in 40 landen door vernieuwingen in de financiële dienstverlening te stimuleren,
zodat al haar klanten op ieder gewenst optimaal hun financiële zaken kunnen regelen.
Maar dat is zeker niet het enige. De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zet de Rabobank zich in
voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu, met als uitgangspunt dat er samen meer bereikt wordt dan
alleen. Die missie kan alleen waargemaakt worden doordat Rabobank een krachtige bank is die efficiënt werkt.
Daarnaast is Rabobank actief betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven. Een deel van de winst wordt geïnvesteerd in de samenleving. Verder
weg, door te zorgen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. En dichtbij, door in heel Nederland samen buurten beter te maken. Zo’n
1250 organisaties in sport en cultuur die voor veel mensen een tweede thuis zijn worden ondersteund. Een ander voorbeeld is het project met
Humanitas, waarin mensen worden geholpen die financiële problemen hebben hun thuisadministratie op orde te krijgen. Een derde voorbeeld is dat
samen met Vluchtelingenwerk Nederland 1.500 vluchtelingen worden geholpen bij het vinden van een goed passende baan.
Om haar kerntaak blijvend te realiseren heeft Rabobank een ambitieus plan opgesteld waarin het creëren van een optimale Engineering Journey een
belangrijke pijler is. Er dient veel te veranderen in de wijze waarop engineers ondersteund worden van idee tot een werkende oplossing. Daarin is de
communicatie tussen applicaties een cruciaal onderdeel.
Over de Area
De Area Engineering Journey maakt het verschil voor de Engineer. De tools en services die Engineers gebruiken moeten eenvoudig te vinden zijn,
herbruikbaar zijn, en compliant by design. Zodoende kan de Engineer zich richten op het maken van mooie oplossingen. Wij werken actief aan het
opzetten van een Service Store waarmee Rabobank brede IT Services eenvoudig gevonden, gebruikt, en hergebruikt kunnen worden. We werken aan
een Radar voor direct inzicht in die Services, en richten ons op de communities voor de juiste input en feedback.
Functie
Als DevOps Engineer binnen de Area Engineering Journey sta je aan de wieg van een enorme verandering. Je gaat invloed hebben op de manier hoe
elke Engineer binnen de Rabobank werkt. Daarom zoeken wij gemotiveerde DevOps Engineers die continue de beleving van de Rabobank Engineers
willen verbeteren. Open Source software moet je triggeren en AWS/Azure/Cloud Foundry zijn je bekend. Prettig is het als je Full Stack bent, dat mag
affiniteit/voorkeur voor het ene deel en kennis van het andere deel zijn. Kennis van het Open Source pakket Backstage is ook erg welkom.
Hardskills algemeen:
-CI/CD setup, monitoring, infra as code
-RDBMS zoals PostgreSQL, MySQL of vergelijkbaar
-Cloud AWS of Azure
-Azure DevOps
-Node.js
-React
-Typescript / Javascript
Nice to have:
-Backstage ervaring

Kortom, je kunt veel impact creëren!
Profiel
De Engineer die we zoeken is een mensgerichte samenwerker pur sang, die redeneert vanuit de gebruikers, inspirerend is, en impact maakt, beloften
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uitspreekt en nakomt, met drive, daadkracht en lef. Daarnaast is het van belang dat je beschikt over de volgende kenmerken:
• Je hebt een ondernemersprofiel, bent nieuwsgierig naar hoe anderen het doen, zorgt voor scherpte in de discussie en daagt je collega’s uit;
• Academisch werk- en denkniveau;
• Minimaal 5 jaar ervaring in vergelijkbare rollen binnen complexe IT-omgevingen;
• Kennis van en ervaring met DevOps teams en scaled Agile;
• Relevante ervaring met vraagstukken in complexe, bij voorkeur niet gestandaardiseerde, omgevingen;
• Je ontwikkelt met een visie en kan deze met passie overbrengen;
• Ruime ervaring op het gebied van softwareontwikkeling en -beheer;
• Aantoonbare affiniteit en passie voor digitalisering en Cloud technologie;
• Beheersing Nederlandse en Engelse taal (business-niveau, schrijven en spreken);
Aanvullende competenties
Als Engineer weet je hoe gevarieerd en hoe uitdagend deze rol kan zijn. Vandaar dat waarde wordt gehecht aan het hebben van de volgende
competenties:
• Je creëert snel overzicht en inzicht voor jezelf, directe collega’s en stakeholders;
• Je kunt goed omgaan met onverwachte tegenslagen, incidenten of calamiteiten;
• Je bent gewend om in complexe omgevingen, ingewikkelde vraagstukken op te knippen en beheersbaar te maken;
• Je kunt conceptueel denken en vervolgens concretiseren;
• Je bent een actief onderdeel van je team en zoekt continue naar verbetering/optimalisatie;
• Je communiceert helder en bondig en kan de visie die we hebben gepassioneerd over brengen;
• Je bent leergierig en laat een steile leercurve zien;

Bekijk opdracht online
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