Beheerder ICT infrastructuur
Complexe
Waterproblemen
oplossen

Wie zoeken we?

een stijgende zeespiegel, en
meer overstromingen

externe cloud.

neerslaginformatie voor het waterbeheer in
•

Amersfoort verzorgen we, deels op afstand,
het systeembeheer van onze SaaS oplossing

Proactief monitoren van test, operationele en back-up systemen.

terproblemen dreigen, alarmeren wij onze
klanten automatisch. Vanuit ons kantoor in

Hardware-onderzoek t.b.v. nieuwe ontwikkelingen met eigen infrastructuur en

HydroLogic is marktleider op het gebied van
Nederland. Als er door heftige neerslag wa-

Veranderingen in het klimaat
zorgen voor heftigere regen,

•

•

Opzet van monitoringsdashboards.

•

Participeren in software ontwikkelstraat.

•

Begeleiden van releases van HydroNET.

Bij HydroLogic geloven we in

die is gehost in een datacenter in Amster-

toepassing van geavanceerde
technologische oplossingen

dam. Wij zoeken iemand die ervoor zorgt dat

De functie-eisen

de infrastructuur die deze dienstverlening

Voor deze functie zijn wij op zoek naar des-

mogelijk maakt, uitstekend functioneert en

kundige kandidaten die voldoen aan de vol-

blijft functioneren.

gende functie-eisen:

op het gebied van watermanagement en ICT om dat
soort klimaatproblemen aan
te pakken
Ruim 100 gemeenten, alle
waterschappen en een groeiend aantal buitenlandse
klanten gebruiken ons HydroNET web-portal, dat in 2013
de Nationale ICT Innovatie
Award heeft gewonnen

Jouw activiteiten

dat met 35 professionals de
meest complexe model- en
ICT systemen ontwikkelt en
beheert

Afgeronde relevante HBO ICT studie.

•

Bereid om bij toerbeurt 24x7 beschikbaar
te zijn.

Jij wordt de eerst verantwoordelijke voor het
up-and-running houden van de ICT infra-

•

infrastructuur beheer.

de hardware dien je ook de 24x7 draaiende
software automatisch te bewaken en te helvan. Je krijgt een QA taak bij software publi-

Ervaring met VMWare, Windows
Server, Active Directory, SAN/NAS en

structuur in het datacenter. Naast beheer van

pen bij het verder verfijnen en testen daarWij zijn een hightech bureau

•

•

Proactief, probleem oplossend en goede
communicatieve vaardigheden.

shes omdat deze direct invloed hebben op

Wat bieden wij?

het functioneren van onze alpha, bèta en pro-

Een inspirerende professionele omgeving

ductie omgevingen.

met enthousiaste collega’s. Goede primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden (pensi-

We verlenen 24x7 service
aan onze klanten vanuit kantoren in Amersfoort en Delft

Dit zijn de taken:

oen, laptop, smartphone) en een actieve per-

•

Optimalisatie van ESX clusters, SAN,

soneelsvereniging. Niet voor niets werden

switches en VPN verbindingen.

wij door ‘Great Place to Work’ gekwalifi-

Beheer van firewalls en load balancing.

ceerd als één van de beste werkgevers van

•

Nederland.
HydroLogic behoort tot de
beste werkgevers

Interesse?
Kijk op www.hydrologic.nl voor meer informatie over ons bedrijf, de mensen die er werken en
de projecten die we doen. Neem voor meer informatie contact op met Arnold Lobbrecht via
jobs@hydrologic.com, of bel met ons kantoor: 033 4753535. Stuur je motivatiebrief met CV voor
15 april 2016 t.a.v. dr.ir. A.H. Lobbrecht naar hetzelfde e-mail adres.
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