DevOps Engineer Integratie
Opdrachtomschrijving
De DevOps Engineer wordt binnen het Integratie Competentie Centrum (ICC) ingezet om de migratie
naar een nieuw Landelijk Linux Platform (LLP6) versneld door te kunnen voeren. De DevOps Engineer
is verantwoordelijk voor een feilloze uitvoering van deze complexe technische migratie resulterend in
een volledig werkende end-to-end integratieoplossing op het LLP6 platform.
Tot de taken behoren valideren van de aanpak ketenmigraties, voorbereiden van de ansible
playbooks en het uitvoeren van de benodigde migratiestappen (deployments) inclusief validatie van
de integratieketen. Ook de testbegeleiding en het ondersteunen van de ketentesten vallen binnen
jouw domein. Het zelfstandig kunnen bouwen van Ansible scripts en gedegen kennis en ervaring van
soortgelijke migratietrajecten is een must-have voor deze functie.
Als onderdeel van de taken wordt er van de DevOps Engineer verwacht dat hij/zij gevraagd en
ongevraagd een bijdrage levert aan procesverbeteringen / -automatisering binnen het IIC.
Verantwoordelijkheden
-

Analyse en voorbereidingen voor de te nemen ketenmigraties;
Het technische uitvoeren van de ketenmigraties conform de geldende richtlijnen en
processen;
Regie op de realisatie van de migraties trajecten conform afspraken.

Resultaat
Wanneer is de inhuuropdracht naar tevredenheid afgerond? Welke resultaten moet de inhuurkracht
laten zien aan het einde van de inhuurperiode
-

Migratietraject conform afgesproken planning gerealiseerd;
Volledig werkende end-to-end integratieoplossing op het LLP6 platform;
Door procesoptimalisaties / - automatisering zijn er besparingen gerealiseerd met effect op
doorlooptijd en te bestede uren.

Verwachtte einddatum
LLP6 project eind 2022 afgerond.
Eisen kandidaten





HBO / WO werk- en denkniveau;
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
Zeer ruime aantoonbare ervaring met Ansible voor het inrichten en configureren en
uitrollen van software is een must have voor deze functie;
Ervaring niet alleen als gebruiker, maar ook met het configureren en implementeren
van Ansible (scripts, rollen, playbooks, etc.), kandidaat kan intern (verder) worden opgeleid;






Kennis van de TIBCO product suite (met name EMS, BW, ActiveSpaces), kandidaat kan intern
(verder) worden opgeleid;
Aantoonbare ervaring met soortgelijke migratietrajecten;
Je bent secuur, grondig , integer, leergierig;
Je werkt resultaatgericht en hebt een sterk verantwoordelijkheidsbesef.

Technische vaardigheden
 Protocollen en technieken: XML, XSD, WSDL, HTTP, SOAP, REST, JMS;
Omschrijving van de afdeling
Het Integratie Competentie Centrum (ICC) is zoals de naam al zegt een kenniscentrum
verantwoordelijk voor de levering van integratieoplossingen. Primair worden deze
integratieoplossingen gerealiseerd door het realiseren van ESB-Services. Het ICC is derhalve
verantwoordelijk voor een goed functionerende ESB en regie op de service governance.
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