
 

 

 

 

 

 

Just Internet bevindt zich midden in de transitie naar een volledig (of 100%) SaaS bedrijf. Onze in-

house ontwikkelde software platformen worden nu nog deels op eigen infrastructuur (IaaS) gehost, 

maar we streven ernaar dat deze grotendeels over gaan naar AWS (Amazon Webservices). Alleen op 

deze wijze kunnen wij de snelle (internationale) groei opvangen en hierop in een vroeg stadium 

anticiperen. Maximale platformschaalbaarheid is een must.  

 

  

De systeembeheerder die wij zoeken helpt ons bij deze transitie. Just Internet wordt direct 

innovatiever doordat jij je bestaande kennis deelt en doelgericht inzet en door je onbeperkte 

‘honger’ naar nieuwe technieken en oplossingen. Bovendien durf je deze ook echt in te zetten. Je 

zorgt ervoor dat wij altijd futureproof zijn. 

Je houdt onze bestaande platformen draaiende. Je werkt binnen het DevOps team actief mee aan 

de migratie naar AWS. Je levert technische support (2e en 3e lijns) aan klanten en collega's en 

daarnaast ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en uitvoeren van de (door)ontwikkelingen 

van onze diensten. Veel taken worden in teamverband worden opgepakt. Je moet dus goed kunnen 

werken in teamverband, maar ook zelfstandig. Flexibiliteit en betrokkenheid zijn van groot belang.  

 

  

 Verantwoordelijk voor een goed functionerend hosting/netwerk omgeving. 
 Verzorgen van backups van alle belangrijke data. 
 Garanderen van up-to-date security & redundancy van alle belangrijke systemen.  
 Installeren van (virtuele) servers. 
 Onderhouden van (virtuele) servers.  
 Schrijven van documentatie van de werkzaamheden.  
 Ondersteunend aan de helpdesk (2delijns helpdesk tickets).  
 Ondersteuning van het sales team (Owncloud/AWS). 
 Security testing en patching.  
 Meedraaien in een roulerende storingsdienst. 

 

 : 

Wij zoeken iemand met HBO werk- en denkniveau, die kennis heeft van:   

 Linux/BSD. 
 Apache / Nginx webserver. 
 MySQL database. 
 Virtualisatie. 
 Storage (NFS, ZFS). 
 Loadbalancing. 
 Kennis van Amazon WebServices(AWS). 



 

 

 

Verder beschik je over de volgende vaardigheden/eigenschappen: 

 Service-, klant- en oplossingsgericht. 
 Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. 
 Innovatief. 
 Drang om te pionieren en te ontdekken. 
 Energiek en ambitieus. 
 Zeer discreet en betrouwbaar. 
 Goede communicatieve vaardigheden zowel in  de Nederlandse als Engelse taal.  
 Bovenmatige interesse voor nieuwe technieken en goed in staat die eigen te maken. 

Dit is waarom je bij ons wilt werken: 

 We betalen je een goed salaris. 
 Je werkt in een modern en prettig kantoor. 
 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling, tegemoetkoming 

sportabonnement, 25 vakantiedagen).  
 Samenwerken met enthousiaste en gedreven collega’s. 
 Volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. 
 Diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden. 
 Voldoende parkeergelegenheid voor de deur. 
 Op loopafstand van het NS-station. 
 Dagelijks lekker lunchen met je collega’s en op vrijdag een borrel. 
 We houden van een potje darten, tafelvoetbal en pingpong. 
 Regelmatig leuke events en uitjes. 

Just Internet is de drijvende holding achter 5 online bedrijven. Een sterk en vooruitstrevend 

samenspel tussen marketing, commercie en techniek is onze kracht.   

Just Internet staat voor groei en succes, zowel van onze mensen, onze diensten als onze klanten. 

We leren en presteren met veel dynamiek en interactie om zo het maximale uit onszelf en onze 

collega’s te halen. Als team gaan we de uitdaging aan waarmee onze klanten hét verschil kunnen 

maken en kunnen groeien. We vieren ons succes en zijn er trots op. 

De Just Internet brands: 

www.netexpo.nl 

www.use-cocoon.nl 

www.netaffairs.nl 

www.saysimple.nl 

www.informaxion.nl 
 

Goede collega’s zorgen ervoor dat je het naar je zin hebt op je werk. Bij Just Internet werk je samen 

met een groep enthousiaste en slimme mensen. Collega’s met hun ‘online hart’ op de juiste plek en 

een gezonde dosis humor. En we zijn er stiekem best trots op dat de meeste collega’s ook heel lang 
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collega’s blijven. Word jij onze nieuwe collega? Mail naar hr@just-internet.nl en wie weet zien we jou 

hier snel op kantoor voor een eerste kennismaking.  
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