
 

 

 

 
 

 

Ben jij die talentvolle en gepassioneerde Linux Systemadministrator en  vind je het tof om je 
ook bezig te houden met back-end development?  We werken o.a. met PHP, NodeJS, 
Microservices en api’s. Ben je enthousiast?  Dan is deze vacature op je lijf geschreven! 

Just Internet bevindt zich midden in de transitie naar een 100% SaaS bedrijf. Onze in-house 

ontwikkelde software platformen worden nu nog deels op eigen infrastructuur 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.  

Primair bestaan je werkzaamheden uit onze bestaande platformen draaiende te houden en uit te 

breiden. Je werkt binnen het DevOps team actief mee aan de migratie naar AWS. Je bent 

verantwoordelijk voor 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.  

Ons ontwikkelteam bestaat uit 6 developers, 1 DevOps, 2 systeembeheerders, 2 Scrum masters 
en 1 product owner. Als team zijn wij constant op zoek naar de beste, snelste en nieuwste 
online oplossingen. Wij hebben jou als ervaren DevOps Engineer nodig om die oplossingen te 
vinden en te realiseren. Kennisdeling, passie en innovatie zijn belangrijke speerpunten binnen 
ons ontwikkelteam. 

Daarnaast is nog ruimte voor het uitbreiden en innoveren van onze Saas-platformen: SaySimple 
en Cocoon.  Ons developmentteam is bezig met vraagstukken als  API-development, metrics, 
high volume datastromen, Bots en A.I. Je vervult binnen het ontwikkelteam een zelfstandige 
rol waarbij je verantwoordelijk bent voor het opleveren van je eigen projecten en innovaties.  

 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 & onderhouden van cloud servers. 
 Schrijven van documentatie van de werkzaamheden.  
 Security testing en patching.  
 Ontwikkelen van internetapplicaties. 
 Testen, onderhouden en verbeteren van ontwikkelde applicaties. 
 Vertaling van interne en/of externe businessbehoeften naar functioneel en technische    

ontwerpen. 

 



 

 

 

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

 Linux/BSD, Apache/Nginx webserver, Containers. 
 CI/CD. 
 Kennis van Amazon WebServices(AWS). 
 Je hebt minimaal 2 jaar professionele ervaring als DevOps/systeembeheerder. 
 Je ontwikkelt object-georiënteerd en hebt een zorgvuldige programmeerstijl. 
 PHP, NodeJS, Python, MySQL, jQuery, HTML5 en Git zijn jou niet vreemd. 
 Je beschikt over een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 
 Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 

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. 

 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

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 

Ben jij op zoek naar een baan in een jong en ambitieus team en hou je van bier brouwen, hard 
werken, een goede teamspirit en veel gezelligheid aan de tafelvoetbaltafel? Stuur dan direct 
jouw motivatie en CV per e-mail naar hr@just-internet.nl ter attentie van Nicolette Saad. 
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