Jij brengt rust en werkt steeds weer aan vakinhoudelijke oplossingen. Dat doe je als het “alle hens
aan dek” is en bij een ogenschijnlijke “kalme zee”. Onze opdrachtgevers in de wereld van defensie
en zakelijke dienstverlening waarderen dat.
Voor onze opdrachtgever The IP Company / Voclarion zoeken we een
LINUX SYSTEM ENGINEER
32 - 40 uur
Uitstekend salaris
hbo
Amsterdam
Jouw werkplek
In hechte samenwerking met zusterbedrijf Voclarion staat er een trots team (totaal 20 mensen)
paraat voor opdrachtgevers als de Nederlandse Marine, Gemeente Amsterdam en partijen in de
zorg. Deze combinatie bedrijven is sterk en betrouwbaar in “draadloze” communicatiesystemen.
Communicatiesystemen die, als je de opdrachtgevers zo ziet, altijd optimaal betrouwbaar moeten
zijn.
De interne sfeer is “best gezellig”, open en casual. Een relaxte club mensen waar men graag hard
werkt en het ook gezellig met elkaar kan hebben. Best belangrijk, toch? Werk is best een
belangrijk deel van je leven. Check zeker even de websites voor meer informatie: https://
theipcompany.nl
Wat ga je doen?
Als Linux system engineer werk je nauw samen binnen projectteams waarin je zowel je collega’s,
externen als opdrachtgevers treft. Intern heb je veel te maken met de junior systeem beheerder en
twee CTO’s.
Je wordt ingezet voor het ontwerpen, reviewen, testen en auditen van grote en complexe
systemen in dito omgevingen. Je speelt een belangrijke rol in alle fasen van een project. Je
beoordeelt specificaties, stelt kwaliteitsplannen en testplannen op, voert risico analyses uit, stelt
logische en fysieke testontwerpen op en begeleidt programmeurs bij implementatie van hun
software en gebruikers tijdens acceptatietesten.
Je bent verantwoordelijk voor o.a.:
Het onderhouden, aanpassen, verbeteren van de interne en externe Linux systemen
Implementatie en onderhoud van onze op Linux systemen gebaseerde oplossingen bij klanten
Testen, implementeren van nieuwe producten/software op voornoemde Linux omgevingen.
Opzetten, implementeren en begeleiding van implementatie (nieuw) en migratie (oud) van
systemen intern en/of extern
Verder ben je actief bezig met het bijhouden van je technische kennis en vaardigheden zodat je
bekend bent met de laatste technieken en ontwikkelingen op jouw vakgebied. Die kennis stel je
ten dienste van de organisatie.
Je zult ook regelmatig werkzaamheden verrichten voor Voclarion.
Wie ben jij?
In de samenwerking ben je een betrouwbare en plezierige gesprekspartner. Jij brengt rust en
overzicht in situaties waarin anderen al licht paniekerig worden. Dat heeft te maken met
persoonlijkheid maar ook met kennis.
• Je hebt minimaal een relevante hbo opleiding afgerond
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
• Je hebt diepgaande kennis van Linux.
• Je beschikt over een netwerk kennis en kan netwerkswitches configureren.
• Je hebt kennis van en ervaring met diverse testmethodieken.
• Je bent analytisch sterk en gericht op procesverbeteringen en monitoring (nagios)
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Je bent oplossing- en servicegericht, met oog voor details en procedures
Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift
Je bent flexibel, proactief, kunt goed prioriteiten stellen en houdt van doorpakken
Je werkt zelfstandig, bent standvastig en communicatief en sociaal vaardig.
Je bent woonachtig in een straal van 40 km rond Amsterdam
Je hebt rijbewijs B/E
Je draait zonder problemen mee in bereikbaarheidsdiensten en werkt soms op “gekke tijden”
Je bent bereid zowel nationaal als internationaal te reizen.

Vakkennis:
• Linux systeembeheer, email, networking, DNS, DHCP, LLDP zijn gesneden koek
• Scripting (bash) is je belangrijkste tool, maar je bent niet eenkennig
• Je hebt ervaring met Nagios, High Availability (keepalived)
• Kennis van netwerkprotocollen
• Kennis van netwerk switches en de configuaratie daarvan
• Je weet troubleshooting tools in te zetten
• MS 365 kent weinig/geen geheimen voor je
• Ervaring met ipv6, ansible, asterisk is een pre, net als werkervaring bij een internet provider.
Aanbod
Als jij met herkenning het bovenstaande hebt zitten lezen dan is men bij The IP Company
nieuwgierig naar je. Er wachten kennismakingen op je die grondig en plezierig tegelijk zullen zijn.
Elkaar leren kennen en je een gave baan met ruimte voor initiatief kunnen bieden. Hier hoort bij:
Uitstekend Salaris (boven markt), afhankelijk van jouw ervaring:
Flexibele werktijden
Goede regelingen voor vakantie
Ruimte voor je ontwikkeling als mens en professional
Wat verder nog belangrijk is
Aarzel niet te reageren als je denkt de juiste persoon te zijn voor de vacature Linux System
Engineer. Dat kan via de website onderaan de pagina met de engelstalige vacaturetekst.
Een uitgebreid assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
The IP Company en Draiv Recruitment stellen acquisitie naar aanleiding van deze vacature,
evenals aanbod van kandidaten via andere recruitmentbureaus, niet op prijs.

