
  

Vacature als Senior Systems Engineer bij Hoasted B.V. 
Bij interesse contact ons via hoasted.com of jobs@hoasted.com 

Vacature Senior Systems Engineer (Linux) 
  
Type:  Fulltime (40 uur per week) 
Locatie: Remote 
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Senior Systems Engineer (Linux) 
We zijn op zoek naar een gemotiveerde Senior System Engineer (Linux) om ons team te 
versterken. Je krijgt de vrijheid om onze omgeving naar een hoger niveau te tillen op basis 
van eigen kennis, kunde en de nieuwste trends vanuit de markt. Krijg jij hier energie van? 
Lees dan snel verder. 
 
Wat ga je doen? 
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en optimaliseren van 
ons hostingplatform en aanverwante infrastructuur. Je test regelmatig nieuwe tools en 
mogelijkheden om uiteindelijk de best mogelijke snelheid, stabiliteit en veiligheid van 
hosting aan onze klanten te leveren. Daarnaast ben je veelal bezig met het helpen van je 
support collega’s met technische (klant)vragen, het automatiseren van werkzaamheden uit 
de operatie en pak je regelmatig grotere projecten op samen met andere teamleden. 
Tevens rouleer je samen met je collega’s in het draaien van storingsdiensten. 
 
Enkele voorbeelden van projecten die we uitgevoerd hebben of nog gaan uitvoeren: 

1. Uitrol nieuwe server racks en hardware 
2. Server provision scripting met Ansible 
3. Proactief monitoringsysteem 

 
Welke kennis en ervaring breng je mee? 

• Werk- en denkniveau: HBO 
• Besturingssystemen: Cloudlinux, CentOS, Debian 
• Control panel: cPanel/WHM 
• Virtualisatie: Proxmox 
• Automatisering en monitoring: Ansible en Zabbix 
• Ervaring met PHP en MySQL 
• De bekwaamheid om zelfstandig te kunnen werken      
• Oplossingsgericht, proactief en communicatief 
• Leergierig en altijd op zoek naar de cutting edge 

 
Wat we jou bieden 

• Locatie onafhankelijk werken 
• Onderdeel zijn van een ambitieus en professioneel team 
• Werken in een snelgroeiend tech-bedrijf 
• Nieuwe MacBook Pro 
• Tijd voor het experimenteren met nieuwe mogelijkheden 
• 100% reiskostenvergoeding met openbaar vervoer 
• Budget voor persoonlijke en professionele ontwikkeling 
• Marktconform salaris dat meegroeit met jouw ambitie en het bedrijf 

 
De werkzaamheden worden locatie onafhankelijk uitgevoerd, waarbij je zelf kunt beslissen 
of dit vanuit huis of eventueel het buitenland wordt uitgevoerd. Hierbij worden wel 
Nederlandse werkuren van doorgaans 9:00 tot 17:30 uur gewerkt. Periodiek vindt er waar 
praktisch haalbaar een meeting plaats in Amsterdam, waarbij teamleden samen komen om 
te evalueren en nieuwe plannen te maken. 
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Over Hoasted 
We bieden webhosting- en domeindiensten aan mkb, e-commerce en webbouwers, met 
een extreme focus op performance en service. Ons doel is om onze klanten te helpen 
groeien door ze onvermoeid te helpen met hun vragen en uitdagingen. Zo denken we met 
ze mee en gaan we graag een stap verder, waardoor we bovenaan in Trustpilot staan. 
 
In de afgelopen jaren hebben we met deze mentaliteit een flinke groei doorgemaakt en zijn 
we de voorbereidingen aan het treffen voor de volgende schaalgrootte. Er ligt een 
ambitieus plan op het gebied van zowel infrastructuur, support en algehele operatie, waar 
we de juiste mensen bij zoeken om hier deel van uit te laten maken. We een platte 
organisatie die zich kenmerkt in korte lijnen, persoonlijke aanpak, openheid en tevens veel 
flexibiliteit binnen de operatie. 
 
 
Word je hier ook enthousiast van en zie je een verdere kennismaking wel zitten? Mooi! 
Stuur ons een mailtje naar jobs@hoasted.com, dan kunnen we snel kennis maken. 
 


