Vacature sysadmin @ Bio-Prodict
Wij zijn een team met jonge vlotte medewerkers en zoeken een
nieuwe collega. Wij zijn op zoek naar een leuke collega en een goeie
sysadmin. Lijkt je het leuk om ons te helpen en ondersteunen bij het
ontwikkelen van software die gebruikt wordt voor wetenschappelijk
onderzoek zoals bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen? Wij
maken software voor de allergrootste internationale farmaceutische
bedrijven zoals Merck, GlaxoSmithKline, en Roche en hebben klanten
over de hele wereld.
We zijn een zeer snel groeiend bedrijf en ons succes komt
voornamelijk doordat onze software uniek is in de wereld. Wil je ons
helpen de wereldwijde concurrentie voor te blijven? Ben jij die
topper die aan de top van de huidige ontwikkelingen kan
meedraaien? En wil je daarnaast toch nog een gezellige werkplek
met jonge mensen op een leuke locatie? Bekijk dan deze vacature
want dan hebben wij een super baan voor je!

Functieomschrijving
Wat ga je als sysadmin precies doen? Als sysadmin ben jij
verantwoordelijk voor de servers, desktops, en virtual machines
binnen Bio-Prodict. Daarnaast is er binnen de verschillende projecten
waar wij aan werken veel externe data nodig en wordt er veel data
intern geproduceerd. De externe data moet up-to-date gehouden
worden, en de eigen data moet ergens veilig en praktisch worden
opgeslagen en gebackuped. Onze omgeving wordt met puppet
automatisch uitgerold en via o.a. nagios in de gaten gehouden.
Binnen dit alles zijn vele kleine en grote administratieve taken op
het gebied van onderhoud, performance en automatisering te
vinden.

Gevraagd wordt
Wat wij zoeken is een sysadmin die enthousiast is en onze hardware
en software environment verder kan professionaliseren. Je past in
een jong vlot team waarin je door meerdere mensen op weg
geholpen en bijgestaan zal worden. Uiteindelijk wordt jij
verantwoordelijk voor onze omgeving op hardware en software
gebied, zorg je voor backups, verbeteringen, (performance)
monitoring, automatisering, update planning, etc. Verder pas je het
beste in ons ervaren team als je beschikt over:
• MBO denk- en werkniveau of hoger
• Minimaal enkele jaren relevante werkervaring
• Kennis van Linux (debian, centos), puppet, python en bash
• Kennis van nagios, hyper-v en virtualbox zijn een pre
• Je bent in staat om zelfstandig machines en VMs te
onderhouden, updates te plannen, en de performance in de
gaten te houden

Geboden wordt
Bij Bio‐Prodict staat je een baan met veel verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid te wachten in een leuke, inspirerende, snel
groeiende en prijs winnende organisatie. Bovendien gaan wij ervoor
zorgen dat jij optimaal kunt presteren. Naast dat we gaan voor
topprestaties vinden we het belangrijk dat iedereen graag naar het
werk komt en wordt er vaak tijd vrijgemaakt voor leuke dingen. Ons
kantoor heeft daarom een relaxte inrichting (tafelvoetbal, dartshoek,
relaxte zithoek) waar we graag een biertje drinken.
Andere highlights zijn:
• Leuke, allemaal jonge collega’s
• Een zeer uitdagende en afwisselende functie
• Goed salaris passend bij de functie (afhankelijk van ervaring
en leeftijd)
• Mogelijkheid tot volgen van opleidingen en cursussen
• Collectieve ziektekostenverzekering en goed verzorgde
oudedagvoorziening
• De mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen
• Door snelle bedrijfsgroei, goeie door/meegroei mogelijkheden
• Super kantoorlocatie aan de rand van het centrum van
gezellig Nijmegen, vlak bij centraal station

Bedrijfsprofiel
Bio‐Prodict heeft een software pakket ontwikkeld dat wordt gebruikt
voor wetenschappelijke onderzoek. Hierdoor krijg je een kijkje in de
nieuwste ontwikkelingen. Niet alleen op het vlak van programmatuur
ontwikkeling, maar ook op medisch gebied. Hierdoor is je baan zeer
afwisselend, interessant, en geeft je de ruimte om je creativiteit los
te laten op je project. Al je vaardigheden kan je bij ons tot het
uiterste benutten. Blijk je bijvoorbeeld ook goed in klanten omgang,
kan je de wereld over voor het onderhoud met bestaande of nieuwe
klanten. Wij hebben dan ook klanten in bijna alle werelddelen waar
we regelmatig op bezoek
moeten. We passen je taken aan aan je skills om het meeste uit je te
halen voor maximale prestaties. Daarnaast vinden we gezelligheid
en werkplezier erg belangrijk. Onze bedrijfsuitjes passen dan ook bij
ons jonge team. Zo zijn we
in het verleden gaan wakeboarden, parachute springen, en
adventure climbing in de grotten van de Ardennen.

