
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Vacature Senior Linux System Engineer 
 
Type:    Fulltime (40 uur per week) 
Locatie:    Remote 
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Functieomschrijving 
We zijn op zoek naar een gemotiveerde Senior Linux System Engineer om ons team te 
versterken.  Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de bestaande infrastructuur en 
oplevering van nieuwe servers. Hierbij neem je de leiding over de infrastructuur en bent kritisch 
op bestaande manier van werken en verbetert de uitvoer van bestaande processen. Je wordt 
enthousiast van het tackelen van uitdagende problemen en het nemen van verantwoordelijkheid. 
Je bouwt graag, krijgt energie van het bouwen aan systemen die werk uit handen nemen en gaat 
een technische uitdaging niet uit de weg! 
 

Wie is Hoasted?   

We bieden webhosting- en domein diensten aan developers, designers en agencies met een 
extreme focus op performance en service. Als best beoordeelde webhosting aanbieder in 
Nederland, zijn we continu op zoek naar innovatie om onze operatie en klanten te helpen op het 
gebied van snelheid, veiligheid en schaalbaarheid. We doen ons uiterste best om het beste 
gebruiksgemak te leveren en tijd van onze klanten meer waardevol te maken met slimme 
technische oplossingen.   

      

Jouw rol 
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 9:00 tot 17:30 gewerkt. Periodiek (minimaal eens per kwartaal) vindt er een 
meeting plaats, waarbij alle teamleden samen komen om te evalueren en nieuwe plannen te 
maken. Wat je doet: 
 

• Onderhoud van bestaande infrastructuur en oplevering van nieuwe servers. 
• Je werkt aan de automatisering van de server provisioning 
• Je helpt support collega’s met technische (klant)vragen; 
• Je bent bereid om storingsdiensten te draaien 

 

Jouw kennis en ervaring 

• Besturingssystemen: Cloudlinux, CentOS, Debian 
• Control panels: cPanel/WHM, Cyber Panel 
• Virtualisatie: Proxmox 
• Storage: CEPH/ZFS 
• Automatisering: Ansible 
• Monitoring: Zabbix 
• Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in PHP en MySQL 
• De bekwaamheid om zelfstandig te kunnen werken      

• Leergierig en altijd op zoek naar naar de cutting edge 
• Oplossingsgericht, proactief en communicatief 

         
Wat we jou bieden 

• Locatie onafhankelijk werken (periodieke meeting in Amsterdam) 
• 40 uur per week 

• Onderdeel zijn van een ambitieus en professioneel team  
• Werken in een snelgroeiend techbedrijf 
• Nieuwe MacBook Pro     
• Tijd voor het experimenteren met nieuwe mogelijkheden 
• 100% reiskostenvergoeding met openbaar vervoer     
• De vrijheid om nieuwe dingen te ontwikkelen die onze business vooruit te helpen 
• Marktconform salaris dat meegroeit met jouw ambitie 

 
Wordt 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. 


	Vacature Senior Linux System Engineer
	Functieomschrijving

