Cloud Consultant
Inspireer jij klanten om te innoveren, gebruik makend van de public cloud en weet jij zo waarde
toe te voegen aan hun bedrijfsprocessen?

Wat ons drijft:

De overtuiging dat we meer spijt zullen hebben van de dingen die we niet
hebben gedaan. Fouten zien wij als een kans om te leren. Die vrijheid om jezelf te verkennen en
jezelf te zijn zorgt voor maximale creativiteit, betrokkenheid en vanuit je bevlogenheid
volgen optimale resultaten voor onze klanten.

Wat we realiseren:

Het hart van elke organisatie wil een revolutie initiëren. Wij zijn de motor achter de revolutie van
onze klanten. Bij CloudNation zorgen cloud topspecialisten voor de digitale transformatie en
ondersteuning van onze klanten, van strategie tot technische implementatie en continue
support. We leveren cloudoplossingen en services, gericht op snelheid, innovatie,
schaalbaarheid en continuïteit. Voor optimale vrijheid daarin omarmen we de publieke cloud van
AWS, Azure en Google.

Jouw aandeel:

Als cloud consultant heb je een sleutel rol in het ontwerpen en leveren van innovatieve cloud
oplossingen voor onze klanten. Je levert advies, architectuur, programma en engineering
support voor de reis van onze klanten naar en in de cloud. Daarnaast deel je best practices,
stimuleer je cultuur veranderingen binnen teams en lever je strategische support om succes te
verzekeren. Je werkt hiertoe samen met de klant en bent doorgaans wekelijks bij meerdere
klanten op kantoor te vinden. Maar elke vrijdag staat het samenwerken en sparren met collega’s
voor de klant op ons eigen honk centraal. Van en met elkaar leren, groeien en bouwen.

Je acties:
•
•
•
•

•
•

Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op organisatieniveau, demonstreren van
diepgaande technische expertise en inzichten rond cloudarchitectuur en -oplossingen;
Ervoor zorgen dat onze methoden worden geïntegreerd in de bestaande omgeving van
klanten, bijvoorbeeld door artikelen en documentatie;
Je verzekert succesvolle realisatie van toegevoegde waarde van projecten door het
leiden van en diepgaande betrokkenheid bij de hands-on levering van klant projecten;
Je draagt bij aan onze tooling, schrijft artikelen en best practices gidsen, mentort collega
architecten of engineers, schrijft bijvoorbeeld blog posts en geeft af en toe presentaties,
het (mede) opstellen van offertes en PoC’s;
Je faciliteert klanten om de mogelijkheden van public cloud en het pad ernaartoe te zien
door ze te helpen visualiseren;
Je onderzoekt en evalueert constant de nieuwste cloud trends.

Wat jou typeert:

Je toont graag en met enthousiasme je passie voor de technologie, vanuit je strategische visie
en de wens om de klant verder te helpen. Met jouw technische antenne begrijp je de uitdagingen
waar ondernemingen mee te maken hebben. Met je collega’s deel je nieuwe inzichten en een
toekomstvisie over de markt en de mogelijkheden voor CloudNation daarin. Je werkt graag in
teams en hebt goede interpersoonlijke, timemanagement, presentatie en procesbeheer
vaardigheden. Afwisseling en een ondernemerscultuur spreekt je aan.

Jouw uitrusting:
•
•
•

•
•

Aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau, richting Computer Science, Engineering of
vergelijkbaar;
Minimaal 5 jaar relevante ervaring met (advies rondom) architectuur, vormgeven,
implementeren en support van projecten in public cloud zoals AWS, Azure of Google;
Diepgaande technische ervaring met bijvoorbeeld software design of ontwikkeling
(adoptie van DevOps aanpak, continuous delivery/integration), Systems Operations /
Management, Enterprise Architecture, Infrastructure Design, IT Security en Governance,
Automation en System Orchestration;
Je hebt ervaring met programmeren, bij voorkeur in Python, maar ten minste in een
moderne programmeer taal zoals Go, Ruby, Java, C++, Perl or .NET;
Nederlandse en Engelse taalvaardigheid (schriftelijk en mondeling).

Onze aanbieding:

Onze organisatiestructuur is (en blijft bovenal) vlak. We hechten veel waarde aan
onafhankelijkheid, ondernemingszin en teamgeest. Daarom bieden we je vooral een
leeromgeving waar je les kunt geven en krijgen. Waar je kunt verkennen, falen en groeien. Waar
je deel kunt uitmaken van de revolutie die technologie de wereld brengt. Iedereen in ons team is
anders. Tegelijkertijd herkennen we elkaar in onze innerlijke rebel.

Het complete rebel-pakket:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

De gebruikelijke hardware-verdachten en een solide salaris;
28 rebel days; ‘work hard, play hard’ toch?
Elke vrijdag op het eigen honk, gezellig met al je collega’s samen werken, leren, sparren
en steeds betere oplossingen bedenken voor onze klanten;
Daar hoort natuurlijk ook plezier@work bij. Verwacht het nodige aan grappen en grollen,
gamen, tafeltennis, tafelvoetbal of een balletje trappen. Spelen verhoogt de creativiteit
en vermindert stress. Een must wat ons betreft;
Vanzelfsprekend: training voor certificaten, evenementen en dergelijke;
Dit is misschien nieuw voor je: persoonlijke ontwikkelingssessies, om zelfreflectie en
zelfkennis te vergroten en van daaruit te kunnen groeien. Belangrijk, net als jij;
Kantoor in de omgeving van Utrecht, klanten overal;
We zijn fan van een gezonde lifestyle en sporten af en toe samen voor wie wil;
En natuurlijk: Teamuitjes. Samen ontspannen en plezier maken.

Benieuwd naar meer?

Bel, mail, app of LinkedIn gerust met of naar Tjalien de Lange (HR/recruitment),
telefoonnummer 06-24728880
|email: tjalien.delange@cloudnation.nl￼ | www.linkedin.com/in/tjaliendelange
Rechtstreeks solliciteren via onderstaande button kan natuurlijk ook.

Tot slot

We willen een gave club met sympathieke, grappige, pragmatische, stoere en hard werkende
collega rebels die kunnen bouwen op elkaar. En werken voor toffe grote namen. Daarom nemen
we niet zomaar iedereen aan. Wees voorbereid op een leerzame en uitdagende procedure waar
een persoonlijkheidsprofiel, assessment, referentie check en een VOG onderdeel van uit
maken.

Ready to rebel?

