Help je ook mee Nederland veiliger te maken?
Tedas zoekt voor een op te richten team van architecten,
een Infrastructuur Architect Linux
Aantal uren : 36-40
Standplaats : Brummen
Salaris
: €4.000 - €5.500
Heb jij genoeg kennis en ervaring
om Tedas te helpen groeien?
Ben jij een stevige gesprekspartner
voor onze (potentiele) klanten?

Wat ga je doen?

•

•
•
•
•

Als Infrastructuur Architect Netwerken ontwerp jij, voor
alle specialistische infrastructuur die wij leveren, de
netwerkinfrastructuur. Je zorgt ervoor dat onze klanten gebruik
kunnen maken van de nieuwste technieken uit jouw vakgebied;
Je werkt aan omgevingen waar informatiebeveiliging de
hoeksteen is van het ontwerp;
Als onderdeel van een team van architecten beslis jij vanuit jouw
specialisatie mee over de richting die we op willen gaan;
Je documenteert je ontwerpkeuzes en stelt richtlijnen op voor
bouw, uitrol en beheer van je oplossingen;
Daarnaast ondersteun je, samen met je andere collega
architecten, onze accountmanagers met je technische kennis bij
de klant.

Wat hebben wij van je nodig?

•
•
•
•
Werken bij Tedas betekent werken bij een dynamische organisatie
die een substantiële meerwaarde levert aan de digitale
weerbaarheid van haar klanten. Deze bevinden zich bij Defensie en
Opsporings-, Inlichtingen & Veiligheidsdiensten en leveranciers van
Vitale infrastructuur.
Tedas heeft twee business lines: Bastion en Uniscope.
Bastion is een modulaire architectuur voor de veilige verwerking
van hoog gerubriceerde informatie. De architectuur is gebaseerd
op het beveiligingsbeleid van de Overheid/Defensie.
Uniscope is hét platform voor het verwerken en weergeven
van realtime sensor informatie ten behoeve van een common
operational picture.
Samen vormen Bastion en Uniscope een twee-eenheid waarmee
de klant in haar operatie veilig informatie kan verzamelen, verrijken
en beschikbaar stellen.
De medewerkers van Tedas zijn goed opgeleid, beschikken over
veel (vakinhoudelijke) kennis, kunde en ervaring en zijn intrinsiek
gemotiveerd om het verschil te maken voor hun klanten.
Binnen Tedas heerst een informele en ontspannen sfeer waar in alle
openheid wordt gecommuniceerd en waar mensen zich op hun
gemak voelen. Een prima klimaat om onze doelstellingen te behalen.

•
•
•

Je bent een enthousiaste, inspirerende en ondernemende
professional;
Je houdt ervan om iets nieuws op te zetten;
Je hebt affiniteit met onze klanten en wilt bijdragen aan een
veiliger Nederland;
Je hebt aantoonbare en relevante kennis in het vakgebied (o.a.
Ubuntu 18 e.v., LDAP, OpenSSL, Radius, geclusterde opslag,
hardening, SeLinux, Docker, Kubernetes, (Open)VPN, DNS,
Deployment en andere relevante onderwerpen);
Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse en
Engelse taal goed, zowel in woord als geschrift;
Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op HBO
niveau;
Je hebt tenminste 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in dit
vakgebied.

Wat doen wij voor jou?
Je gaat werken in een innovatief bedrijf waarin iedere medewerker
zich bewust is van de maatschappelijke relevantie van de
activiteiten. We werken enthousiast en met grote inzet aan het
behalen van de doelen van de organisatie. Jouw inzet en bijdrage
zijn daarbij van groot belang. We geven je de mogelijkheid om je
zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te ontwikkelen.
De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij Tedas zijn
uitstekend.

Meer weten?
Bel met Remco Poppen: t 06-22054681 en kijk op www.tedas.nl
Motivatiebrief en CV kun je verzenden naar info@tedas.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

www.tedas.nl

