LINUX SYSADMIN/ENGINEER
Als Linux SysAdmin/Engineer draag je vanuit een vaktechnische en procesmatige vakdiscipline
bij aan het beheer op diverse Linux omgevingen. De Linux omgevingen binnen Crossyn
maken onder andere gebruik van Kubernetes, pSQL, Clickhouse, Zabbix en KAFKA.

CONNECT CARS TO A TRANSPARENT AND SECURE ENVIRONMENT
Vanuit ons kantoor in de Spoorzone van Tilburg werken we met ons team aan de mobiliteit
van de toekomst. We hebben hét Advanced Analytics Platform voor de Automotive industrie
ontwikkeld. Door auto’s te verbinden aan ons platform, maken we het voor zowel service
providers als berijders mogelijk om inzichten te krijgen in bijvoorbeeld de status van hun
wagenpark of voertuig. Door mobiliteit slimmer te maken, kunnen berijders voorzien worden
van de meest innovatieve services van dit moment.

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Je hebt aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie. Je bent goed op de hoogte van
de nieuwste ontwikkelingen binnen de Linux wereld. Daarnaast beschik je over ervaring in
het automatiseren van diverse taken en ben je bekend met een aantal scripting technieken.

WAT DOE JE OP EEN DAG?
Incident- en probleembeheer van het platform
		
Analyseren van (complexe) incidenten
		
Bieden van structurele oplossingen
		
Adviseren in de vorm van verbetervoorstellen
Exploitatie - Vanuit de werking en exploitatie van de infrastructuur zullen proactief
noodzakelijke handelingen uitgevoerd worden om de infrastructuur stabiel en
beschikbaar te houden. Storingen worden tijdig gesignaleerd en er wordt meteen
actie ondernomen zodat de dienstverlening zo snel mogelijk hersteld wordt.
Het beheer van wijzigingen op het platform - Het voorbereiden en uitvoeren
van wijzigingen met als doel structurele oplossingen te implementeren voor 		
optredende problemen óf het implementeren van nieuwe functionaliteit(en).
Ondersteuning overige teams bij analyse naar incidenten en problemen.
Monitoring en optimalisatie van het platform inclusief performance en backups.

KENNIS EN ERVARING
Minimaal MBO werk- en denkniveau in de richting van IT;
Ruime ervaring met Linux systeembeheer en netwerkbeheer;
Beheersing van een script en/of programmeertaal zoals Python of PHP;
Affiniteit met Docker / Kubernetes / Containers;
Ervaring met pSQL en/of Clickhouse is een pré;
Kennis van monitoring tools, bij voorkeur Zabbix;
Goede communicatieve vaardigheden en sociaal sterk met allerlei type mensen.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Een arbeidsovereenkomst van 40 uur (in overleg minder);
Een inspirerende werkplek aan de bruisende Spoorzone in Tilburg;
Een transparante werkcultuur waarin we ons als team inzetten voor de beste
resultaten.

SOLLICITEER NU
Ben je enthousiast geworden? Mail snel je CV met een motivatie en wie weet drinken we
binnenkort een kop koffie!

CONTACT

Inge Wirken - Chief Operating Officer
hrm@crossyn.com
www.crossyn.com

