Oracle DBA
P21 – 062
Start datum:
Locatie:
Duurtijd:

Asap (september – oktober – november)
Thuiswerk + regionale kantoren in Vlaanderen
Lange termijn

__________________________________________________________________________________
Taakomschrijving
Rol als Database Administrator (ca. 70%):
•

Je bent verantwoordelijk voor de installaties, upgrades en configuraties van de
Oracle database omgevingen teneinde de IT-omgeving van de interne/externe klant
succesvol op te zetten en te beheren.

•

Je kent de meeste features van de recentste database versies en kan hiermee aan de
slag naargelang de requirements van de klant.

•

Op basis van een beurtrol verzorg je mee de permanentie en dienstverlening naar de
eindgebruikers om de afgesproken service levels te garanderen. Sporadisch werken
buiten de traditionele kantooruren maakt hier deel van uit.

•

Op een proactieve en kritische manier onderzoek je de IT-omgeving van de
interne/externe klanten en formuleer je de nodige verbeteringsvoorstellen. Deze
kunnen zowel in het domein van infrastructuurverbeteringen liggen, alsook in de
capaciteit om code en applicatie aanpassingen aan te bevelen.

•

Je zorgt voor up to date procedures en tekent configuraties uit om zo de andere
engineers de nodige tools te geven om de stabiliteit van de omgeving te garanderen.

•

Je biedt ondersteuning voor incidenten bij eindgebruikers van de interne/externe
klant teneinde onderbreking van de werkzaamheden te beperken of te voorkomen.

•

Je hebt een drive om continu bij te leren, jouw technische vaardigheden te
maximaliseren en deze optimaal toe te passen binnen de organisatie.

Rol als DB Machine Administrator (ca. 30%):
•

Je begeleidt installaties, periodieke patching en configuraties van engineered systems
zoals exadata, ODA, ZDRLA of ZFS appliance volgens de requirements van de klanten.
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Je maakt deel uit van een meer gespecialiseerd subteam die dit over verschillende
klanten gelijkaardig opnemen.
•

Je kent de features van deze platformen en kan deze naargelang de behoeften van
de klant toepassen.

•

Door je specifieke expertise ben je een adviseur voor collega DBAs, maar ook voor
architecten, (pre-)sales en project managers aangaande de specifieke aanpak van
Engineered systems. Je bent bereid om buiten de strikte technische comfortzone te
treden om adviserend en begeleidend andere stakeholders te ondersteunen.

Profiel
Technische skills:
•
•
•
•
•

Oracle 11R2 tot en met 19c met bewezen kennis rond RMAN backup/recovery, ASM,
Dataguard, RAC, …
Ervaring met Oracle Multitenant Architecture
Database migratie- en upgrade trajecten doorlopen hebben
Performance tuning advies leveren op basis van diepgaande analyse
Kennis op gebied van Oracle Cloud Infrastructure (OCI) is een extra troef.

Soft skills:
Buiten alle technische bagage om, werk je in een team van ca. 20 personen waar complementariteit
en collegialiteit belangrijk zijn. Je kan probleemoplossend denken, bent analytisch, communicatief,
klantgericht & stressbestendig.
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