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DevOps Engineer (Java/Spring/Hibernate/Market Risk
Management)
Als DevOps Engineer vervul je in een professioneel team DevOps engineers en stakeholders een belangrijke IT
inhoudelijke rol bij het bouwen en het beheren van een technologisch hoogwaardige applicatie.
Je werkt intensief samen met je Squad collega’s aan het ontwikkelen en het testen van deze software.
De DevOps teams binnen onze organisatie hanteren de Scrum methodiek en Continuous Delivery Engineering
Practices. Daarmee lopen wij niet alleen voorop in concrete innovaties op IT gebied, maar ook in de werkwijze die
wordt gevolgd voor het ontwerpen, bouwen en testen van applicaties alsmede het proces van in beheer nemen,
het beheren en uiteindelijk decommissionen van applicaties.
Op deze manier werken wij doorlopend aan optimalisatie van de dienstverlening van onze klanten en aan het
verder verstevigen van onze leidende positie in de markt.
Jouw werkomgeving
Market risk is gedefinieerd als het potentiële verlies door veranderingen in de marktprijzen en/of de
marktparameters (zoals de volatiliteit van marktprijzen en de correlatie tussen bewegingen van marktprijzen).
Beheer van het marktrisico wordt uitgevoerd door de afdeling Market Risk Management. De applicatie die binnen
de afdeling centraal staat is inhouse-build . Het inhouse-build pakket is een Java applicatie gebaseerd op het
Spring Framework. Elke maand worden er verbeteringen doorgevoerd en wordt het build / test/ deploy proces
verbeterd.
Het Market Risk Management team is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. Het
team heeft een cultuur die zich kenmerkt door de informele, open en rechtstreekse communicatie.
Jouw profiel
• Bachelor/Master-diploma in een technische IT opleiding (Informatica of gerelateerd)
• Kennis en ervaring met Java/ Hibernate/ Spring
• Kennis van high performance applicaties (High load)
• Kennis en ervaring met Web development (HTML/CSS/Javascript).
• Ervaring met shell scripting en eventueel python.
• Kennis van Relationele databases zoals Oracle en kennis van NoSQL databases zoals MongoDB.
• Kennis van CI/CD processen en tooling (Jenkins, Nexus/Artifactory, Git, etc…)
• Ervaring met agile/Scrum ontwikkeling en DevOps werkwijze.
• leergierig, ambitieus, vooruitstrevend
• communicatief sterk, team player. Je bent een vakkundige en analytische developer.
Je bent inhoudelijk sterk en je bent erop gericht om in je werk de beste resultaten te behalen. Daarnaast ben je
doelgericht en in staat concrete deliverables op te leveren. Je begrijpt als geen ander wat de wensen en
behoeftes van jouw (interne) klanten zijn op het gebied van IT.
Nieuwsgierig?? Reageer dan mét je cv en met je motivatie!
Locatie: Amsterdam
Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de klant wordt voorgesteld, bovendien
zal er minimaal één referentie gevraagd worden.
Wil je meer informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail: marcel@olifantconsultancy of
bel: 06-50237960

