DevOps Traineeship
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|

Fulltime

De adrenaline willen voelen omdat jij verantwoordelijk bent voor het up-to-date houden van het
internationale netwerk van onze partner? Dagelijks jezelf uitdagen op het gebied van scripten en/of
automation? Jij wilt je verdiepen in de Ops van het woord DevOps? Mooi, dan is deze vacature iets
voor jou!
JOUW ROL
InWork biedt jou de kans om bij één van de grootste en meest vooruitstrevende banken van
Nederland jouw carrière te starten. Jij gaat ervaring opdoen binnen de Master Control Room. Jij
bent daar verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het internationale netwerk. Hoe je dat
doet, dat leren zij jou.
WIJ ZIEN GRAAG
• Een afgeronde hbo-opleiding;
• Je hebt een sterke affiniteit met Scrum en Agile werken;
• Je voelt je thuis in een dynamische en internationale omgeving en krijgt energie van een
gezonde portie uitdaging;
• Je beschikt over goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Je beschikt over kennis met betrekking tot Python en Java (een pré).
JIJ KRIJGT
• Een maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, in overleg en afhankelijk van je
ervaring;
• Een coaching- en opleidingstraject met begeleiding door een persoonlijke coach;
• De mogelijkheden om certificaten te behalen, zoals ITIL, Python, CCNA, etc.;
• Een leaseauto of NS-Business Card, ook voor privégebruik;
• De aansluiting bij ons netwerk dat bestaat uit een brede range van partners;
• De kans om na één jaar in dienst te treden bij één van onze partnerts.
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REAGEREN?
Herken jij jezelf in het bovenstaande en wil je graag reageren? Neem dan contact op met Tim
Janssen via 06-33029674 of tjanssen@inwork.nl.

Tot snel!
__________________________________________________________________________________
OVER INWORK
InWork is sinds 2006 de zakelijke dienstverlener binnen de IT en techniek. Onze corebusiness is het vinden
en verbinden van Professionals. Wij werven enthousiaste Professionals en helpen ambities waar te maken.
Dit doen wij door opleidingen, trainingen en persoonlijke coaching te bieden die aansluiten bij het gewenste
groeipad. Daarnaast hebben wij uitdagende projecten bij interessante opdrachtgevers.
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