Linux System Engineer
P19-014

Start datum: Asap
Locatie:
Brussel
Duurtijd:
Lange termijn

We zijn momenteel op zoek naar een gedreven Linux System engineer voor een interessante
lange termijn opdracht in Brussel.
Heb je zin in…
•
Het implementeren van de nodige beschermingsmaatregelen voor servers,
applicaties en gegevens
•
metingen op te zetten en op te volgen ter ondersteuning van de capaciteitsplanning
•
mee in te staan voor wachtdienst om continuïteit te garanderen buiten de werkuren
en in het weekend in een beurtrol (ongeveer 1 week per maand)
•
de automatisering van terugkerende taken, deze te auditeren en te verbeteren waar
nodig
•
voorstellen te formuleren ter verbetering van onze omgevingen, servers, procedures
en policies
•
veranderingen door te voeren aan de omgevingen met oog op voortdurende
verbetering van de dienstverlening
•
3de lijns support te garanderen
•
Het opvolgen van- en reageren op- gebeurlijke incidenten
•
samen met het team in te staan voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en
performantie van onze infrastructuur
En ben je…
•
in het bezit van een Master diploma of equivalent in relevant studiedomein
•
al minimum 5 jaar ervaren als Linux System Engineer of Unix systeem beheerder
•
een kei in het toepassen van de “hands-on” kennis eigen aan volgende technologiën:
o
TCP/IP Networking
o
Red Hat Enterprise
o
Red Hat Satellite
o
Apache Tomcat Webservers; Java Application Servers
o
Scripting (bash, perl, ...)
o
DNS, HTTP, SSL, JMS, SMTP, POP3, IMAP, NTP syslog
o
Web Security
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o
Ansible
een problem solver met security mindset die “out of the box solutions” weet aan te
brengen
vertrouwd met meerdere van volgende aspecten, die zeker tot aanbeveling strekken:
o
Virtualisatie technologieën (VMWare); SAN technologieën
o
Access Management & LDAP
o
Kennis van Enterprise Loadbalancing (F5)
o
Queuing technologie (Active MQ); PKI
o
Kennis van certificaatbeheer
o
Kennis van email security (SPF, DKIM, DMARC)
flexibel en stand-by (af en toe weekend werk)
een goede communicator in beide landstalen, alsook in het Engels
vakkundig en georganiseerd
verantwoordelijk en neemt graag initiatief
nauwkeurig, stressbestendig, en je hebt ervaring in werken met deadlines
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