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Wie jij bent 

Je hebt een passie voor DevOps/Cloud en uiteraard werk je graag met de 
nieuwste technologieën. Ontwikkeling heb je hoog in het vaandel staan, Je bent 
toekomstgericht, ondernemend, proactief en pragmatisch. Je wil altijd voorop 
lopen qua kennis, expertise en gedrevenheid. 

Wat is het label Integreater/ Wie is Routz? 

Routz staat bekend als specialist in het ontwerpen, realiseren en beveiligen van 
toekomstgerichte complexe netwerkinfrastructuren. Vanuit twee verschillende 
locaties in België en 4 locaties in Nederland ondersteunen we met bijna 400 
professionals verschillende klanten (banken, overheidsinstellingen en andere 
grote enterprise omgevingen). 

Vanuit ons label Integreater helpen wij klanten met het transformeren van een 
traditionele infrastructuur naar een programmeerbaar netwerk. Dit doe jij 
zelfstandig of in teamverband. Jij werkt bij een van onze opdrachtgevers aan 
uitdagende projecten/opdrachten waarin je je bezighoudt met het bedenken 
van oplossingen voor complexe uitdagingen. 

Wij houden ons bezig met automation, containerization, virtualization en 
cloud. Routz werkt dan ook met de nieuwste technieken en vinden het 
belangrijk dat onze specialisten zich kunnen ontwikkelen op de manier die 
hij/zij maar wilt. 

Wat jij meebrengt 
 
Jij hebt een enorme passie voor DevOps/Cloud en hebt een grote 
nieuwsgierigheid naar de nieuwste technologieën op dit gebied. Je vindt 
ontwikkeling belangrijk en dan niet alleen als het gaat om de hard skills, maar 
ook om de soft skills. Voor jou is het vanzelfsprekend om altijd op de hoogte te 
zijn van de nieuwste ontwikkelingen en maakt deze technieken je eigen. Verder 
heb jij kennis/ervaring met: 
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· Je omarmt de DevOps-principes en hebt ervaring met werken volgens 
Agile/Scrum; 

· Hands-on ervaring met OpenShift, Docker, Kubernetes, Rancher, Puppet, 
Ansible, Chef, Terraform, Git, Jenkins, VMware of met AWS/Azure; 

· Je bent bekend met het opzetten en onderhouden van CI/CD pipelines; 

· Kennis van monitoring- en loggingstools zoals Elastic Search, Logstash 
Prometheus, Grafana en/of Kibana. 

Wat wij je bieden 

Werken bij Routz betekent dat je ervoor kiest om jezelf continu te ontwikkelen. 
Met onze eigen Academy heb je hier alle mogelijkheden toe; we faciliteren 
ontwikkeling met onder meer training, begeleiding en coaching in zowel 
technische kennis als persoonlijke vaardigheden. Dit alles op maat van jouw 
eigen ontwikkelplannen en carrièredoelen, want geen Routzer is hetzelfde. 

Uiteraard bieden wij je top opdrachtgevers met uitdagende projecten en 
opdrachten op het hoogste niveau en de beste collega’s met de grootste 
expertise. En natuurlijk hebben we ook een heel compleet 
arbeidsvoorwaardenpakket voor je met o.a.: 

· Een bruto maandsalaris vanaf € 3.500,- oplopend tot € 7.000,- op fulltime 
basis, afhankelijk van je kennisniveau en ervaring 
· Jaarlijkse winstuitkering 
· 32 vakantiedagen per jaar 
· Vakantiegeld 
· Pensioenregeling DKV Plus 
· Bedrijfswagen 
· Telefoon en laptop van de zaak 
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Soort dienstverband: Fulltime, Parttime 
Parttime uren: 40 per week 

Salaris: €3.500,00 - €7.000,00 per maand 

Rooster: 

• Dagdienst 
• Flexibel werkrooster 
• ma-vr 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Auto van de zaak 
• Bedrijfsfeesten 
• Budget voor professionele ontwikkeling 
• Kerstpakket 
• Pensioen 
• Reiskostenvergoeding 
• Telefoonplan 
• Werk vanuit huis 

Soorten aanvullende vergoedingen: 

• Bonusregeling 
• Vakantiegeld 

Taal: 

• Nederlands (Vereist) 
 

Hebben we je getriggerd met deze mooie opportuniteit? 
Contacteer ons snel via info@abc-recruitment.be 
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