
Junior Technisch Beheerder 3e lijn Oracle / 
Postgres 

 
Functienaam : Technisch Beheerder 3e lijn Oracle / Postgres 
Functiegroep (FGR) : Adviseur bedrijfsvoering  
Aantal fte : 1 
Locatie : Gouda  
Opleidingsniveau : HBO Bachelor  
Functietype : Uitvoerend/ondersteunend  
Vakgebied : ICT  

 

Functieomschrijving 

Help jij het toekomstige IT-landschap van de Dienst Justitiële Inrichtingen verder te bepalen? Lever jij 

graag een bijdrage aan een veiliger Nederland? Bij SSC-I ontwikkelen en beheren we uiteenlopende 

applicaties voor klanten binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en daarbuiten. Word jij onze 

nieuwe Technisch Beheerder voor Oracle / Postgres? 

Als Oracle / Postgres Specialist bestaat je werkweek uit project- en releasegerichte werkzaamheden. 
Je maakt onderdeel uit van het team Platformhosting 1 en verricht ondersteunende en 
onderhoudswerkzaamheden op de platforms die in beheer zijn. Daarnaast zorg je er als expert op het 
gebied van platformhosting voor dat projecten en releases tot een succesvol einde worden gebracht.  

Afhankelijk van je expertise ben je ook bezig met het voorbereiden en uitvoeren van wijzigingen, het 
adviseren over het optimaliseren van de functionaliteit en de beschikbaarheid van het platform. In de 
werkzaamheden is ruimte voor specialisatie op kennisgebieden. Door uitwisselbaarheid zijn er 
voortdurend uitdagingen op velerlei gebieden. Wij hechten veel belang aan kennisdeling en 
kennisoverdracht, zowel mondeling als schriftelijk. 

Vereisten 

Je hebt een bewezen kennis van en ervaring (minimaal 3 jaar) op het gebied van Oracle / Postgres. Je 
wordt beschouwd als expert, bent continu bezig met het structureel verbeteren van beheer en de 
koppelvlakken rondom beheer. Als Technisch Beheerder werk en beweeg je zelfstandig binnen de 
werkomgeving op zowel project- als beheergebied. Je bent in staat om de klantbehoefte om te 
zetten in een vertaling naar de techniek. Je bent proactief in je samenwerking met je collega’s van 
technisch applicatiebeheer en basis infrabeheer. Je investeert in eigen uitbreiding van kennis en 
netwerk en je hebt goede adviesvaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling). Je hebt een 
toonaangevende rol binnen het Team, de afdeling beheer, SSC-I en buiten SSC-I. Je bouwt kennis op, 
breidt deze uit en deelt deze met collega’s. 

Wij verwachten van onze specialisten dat ze een brede algemene kennis hebben op het gebied van 
apparatuur, netwerken, operating systems en middleware producten en dit weten te vertalen naar 
de werkzaamheden van het team. 



Functie-eisen 

 
Algemeen: 

 HBO werk- en denkniveau 

 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring 

 Kennis van en ervaring met ITIL-processen en werkwijzen 

 Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden 

 Algemene kennis van complexe technische infrastructuren 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 
Vakinhoudelijk: 

 Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met Oracle Database 11g en hoger, 12c is een pré 
(OCP) 

 Minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met Enterprisedb/Postgres database 9.4 en hoger 

 Kennis en ervaring met HA technieken zoals Oracle Dataguard / Enterprisedb EFM / Postgres 
Replication 

 Kennis en ervaring met Database upgrades en migratie 

 Kennis en ervaring met performance tuning en troubleshooting 

 Kennis en ervaring met Oracle tools (Cloud Control 12c, RMAN en SQLDeveloper) 

 Kennis en ervaring met Enterprisedb tools (PEM, BART en EFM) 

 Kennis van en ervaring met bash scripting 

 Kennis en ervaring met Jboss is een pré 

 Kennis en ervaring met Cloud architectuur is een pré 

 Python ervaring is een pré 

 Kennis van Linux, versie 7 is een pré 

 Ervaring binnen DJI is een pré 
 
 
Persoonlijk: 

• Plannen en Organiseren 
• Analytisch inzicht en denkvermogen 
• Proactief, oplossingsgericht en accuraat 
• Gedrevenheid en betrokken 
• Resultaat- en klantgericht 
• Daadkrachtig 
• Initiatiefrijk 
• Stressbestendig 
• Adviesvaardig 

• Klantgericht 

 

Arbeidsvoorwaarden  

Salarisniveau schaal 9 
Maandsalaris Min € 2.617 – Max. € 3.698 (bruto)  
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd) 
Minimaal aantal uren per week 36  



Maximaal aantal uren per week 36 
 

Meer informatie 

Functie-inhoudelijk:  
Steven Wervenbos, Technisch Beheerder 3e lijn 
088 07 16212 
s.wervenbos@dji.minjus.nl 
 
 
Procedureel:  
Mobiliteitsbureau SSC-I 
088 07 16298  
mobiliteitsbureau@dji.minjus.nl 
 
Bijzonderheden  
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure 
 

mailto:j.besse@dji.minjus.nl
mailto:mobiliteitsbureau@dji.minjus.nl

