
 

 

Applicatiebeheerder Hosting - Cluster BCO 

 

Ons aanbod 

Werklocatie: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet 

vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden 

uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt 

aangepast. Zodra weer mogelijk: Zuiderparkweg 300 en 

andere locaties in Rotterdam 

Startdatum: Naar verwachting eind januari 2021, uiterlijk 1 februari 

2021 

Aantal medewerkers: 2 

Uren per week: 32 – 36 uur  

Duur opdracht: 12 maanden 

Verlengingsopties: 1 x 12 maanden 

FSK: 10 

Tariefrange: €70 - €90 

Verhouding prijs/kwaliteit: 10% – 90% 

Deta vast: 

Afwijkende werktijden: 

 

 

Data voor verificatiegesprek: 

 

 

Toelichting: 

Nee 

Als het noodzakelijk is ben je bereid om af en toe buiten 

kantoortijden te werken (avond/weekend). 

Dit komt ongeveer 1 x in de maand voor 

Week 2 te weten op 13 en 14 januari 2021 (online via 

MS Teams, opgave e-mailadressen en telefoonnummers 

van de kandidaten noodzakelijk) 

Bovenstaande tariefrange betreft een super-all-in tarief 

waarbij de inschrijver rekening dient te 

houden met eventuele bijzonderheden (denk aan o.a. 

onkostenvergoeding, thuiswerkfaciliteiten, 

onregelmatigheidsdiensten, parkeerkosten etc.) 

 

Jouw opdracht  

Als applicatiebeheerder ben je onmisbaar in het IT-netwerk van de gemeente. Het werken met 
RedHat producten is jou op het lijf geschreven. Jij bent verantwoordelijk voor het technisch 
beheren, testen, vervangen, oplossen van verstoringen en het aanbrengen van verbeteringen 
aan onze applicaties op het middleware platform op het gebied van JBOSS-, TOMCAT- en 
Oracle Weblogic. Al deze werkzaamheden doe je binnen onze ITIL-beheerprocessen.   
 
Daarnaast pas jij gelijk je kennis van Puppet en / of Ansible en Splunk toe en werk je in de 
praktijk ook met BIG-IP F5 Load balancer, Mule Enterprise service Bus zonder enige moeite. 
 
Je communicatieve vaardigheden uit je in het vertalen van de klantvraag in een werkende 
oplossing die past binnen de geldende acceptatienormen, het vastleggen van technische 
verzoeken in de zogeheten calls en in je terugkoppeling aan de opdrachtgever. Een 
zorgvuldige duidelijke overdracht en het opstellen van de daarbij behorende documentatie, na 
het testen en implementeren van oplossingen, kun je aan jou wel overlaten.  



 

 

 
Je hebt regelmatig overleg met jouw senior en je durft het aanspreekpunt voor interne 
afdelingen te zijn. Wanneer de gelegenheid zich voordoet draai je mee in projectteams en 
presteer je zonder enige moeite onder tijdsdruk om de afgesproken resultaten te behalen. Als 
het noodzakelijk is ben je bereid om af en toe buiten kantoortijden te werken (avond/weekend). 

Jouw profiel 

Competenties: 

- Je vindt het niet erg om af en toe buiten kantoortijd te werken wanneer het werk daarom 

vraagt (dit doet zich naar verwachting maximaal 1x per maand voor) 

- Je hebt en houdt overzicht, denkt logisch na en maakt je nieuwe technieken en producten 

snel eigen; 

- Je kunt actief reageren op vragen en problemen en bent daarbij klant- en resultaatgericht; 

- Je werkt zelfstandig, maar bent zeker een teamspeler; 

- Daarnaast beschik je over de volgende competenties; representatief, communicatief 

vaardig, analytisch, flexibel en stressbestendig.  

Eisen 

- Je hebt minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in de richting van IT; 

- Je bent in het bezit van een geldige Red Hat RHCA certificering of aantoonbare kennis en 

werkervaring met Linux systemen; 

- Je beschikt over kennis en ervaring van recente ITIL beheermethodieken of een 

soortgelijke zoals Prince2; 

- Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar, in een 

soortgelijke functie binnen een grote, complexe enterprise organisatie met >10000 

medewerkers. 

- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal – in woord en 

geschrift; 

- Aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot Enterprise Java platformen zoals: 

o JBOSS EAP 

o Tomcat 

o Splunk 

o Deployment van java applicaties 

o SSL certificaten 

o Shell scripting 

Wensen 

- Kennis van de volgende systemen is een pré voor deze functie 

o De IT servicemanagementtool Planon 

o Red Hat AMQ 

o Alfresco 

o Puppet 

o BIG-IP F5 Load Balancer 

o Ansible  

o HP Monitoring (HP SiteScope) 

 



 

 

Let op: een assessment kan onderdeel van de sollicitatieprocedure of inwerkperiode zijn. 

De afdeling 

In Rotterdam werk je bij de grootste ICT-afdeling in gemeenteland. Honderden collega’s 

houden zich dagelijks bezig met het beheren en beveiligen van alle ICT-dienstverlening. Zowel 

binnen de organisatie, als in de stad. We werken met de meest geavanceerde technologieën 

om Rotterdam beter en innovatiever te maken. Vanuit onze twee dedicated datacenters 

hosten we meer dan 1.000 applicaties en beveiligen we vele terabytes aan data. Zo zorgen we 

ervoor dat meer dan 10.000 collega’s, 600.000 burgers en vele bedrijven dagelijks 

ondersteund blijven. Dus wil jij werken voor een organisatie met 16.000 gebruikers, 20.000 

mailboxen en een die wekelijks een paar duizend aanvallen via internet buiten de deur houdt? 

Stuur ons dan snel je motivatie! 

Onze organisatie 

Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Hier is ruimte voor mensen met 

ideeën. Werken in Rotterdam is leuk, werken aan Rotterdam is nog leuker. Juist hier is je werk 

interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met 

grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vraagt. Kun jij dat aan? 

Welkom. In Rotterdam gebeurt alles wat je loopbaan nodig heeft.  


