
DevOps Engineer / IT support 

 
Functieomschrijving  
 
Als DevOps engineer / IT support ben je betrokken bij de gehele ontwikkelcyclus van de 
softwareproducten van Vabi Software. Je houdt je bezig met de ontwikkeling tot het laten draaien en 
testen van de kwaliteit van het afgeleverde product. Jij bevindt je op het snijvlak van Development en 
Operations. 
 
De functie van DevOps engineer / IT support is een gecombineerde functie van systeembeheerder en 
developer. Dit zorgt voor een afwisselende en verantwoordelijke baan, waarbij je grote toegevoegde 
waarde hebt voor de organisatie. Jouw verantwoordelijkheid is dat it-systemen en -processen goed 
draaien en op elkaar aansluiten. Ook zorgt een je voor het borgen van de veiligheid van systemen én 
ontwikkelingen omtrent CI/CD pipelines. 
 
Je werkt veel samen met Software Developers, Consultants, Product Owners en je naaste collega 
DevOps Engineer. Je adviseert en ondersteunt Software Developers en Product Owners als het gaat 
om het releasen van een product. Je bent eerste aanspreekpunt voor de Consultants wanneer er 
technische vragen vanuit klanten zijn over producten. 
 

Verantwoordelijkheden 
 

• Borgen van de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van de operationele omgeving over de diverse 
softwareproducten en de OTAP-straten; 

• Ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten; 

• Automatiseren en optimaliseren van software en systemen; 

• Onderhoudsreleases; 

• Testen en testautomatisering; 

• Oplossen van technische problemen; 

• Meedenken en -ontwikkelen van IT-oplossingen en processen. 

Functiecriteria 

 
• Hbo/wo opleiding richting IT (zoals Informatica, Software engineering, Network & Systems 

Engineering) 

• Kennis van en affiniteit met: Agile/Scrum, .NET development, DevOps is een pré 

• Gebruikerservaring met Microsoft TFS, Azure DevOps en Azure is een pré 

• Innovatief, probleemoplossend, doelgericht 

• Je bent zelfverzekerd en enthousiast 

• Hartelijke en overtuigende manier van communiceren 

• Teamspeler gericht op duurzaam resultaat 

Wie is Vabi? 

 
We zijn één van de eerste softwarebedrijven van Nederland. Daar mag je best over opscheppen op 

een verjaardag. Ondertussen zijn we natuurlijk met onze tijd meegegaan en kom je in aanraking met 

de nieuwste technieken. 

 

We hebben een open en actiegerichte organisatie met veel verantwoordelijkheid in de teams en voor 

medewerkers. We zijn constant op zoek naar verbetering en innovatie, en iedereen in het team draagt 

daaraan bij.  

 

Dagelijks vertrouwen meer dan 2000 bedrijven in de vastgoedsector op berekeningen uit onze 

software en maken daardoor betere beslissingen. Iedere dag komen daar meer klanten bij. We 

groeien keihard en hebben een ambitieuze groeidoelstelling en daar kunnen we jouw hulp goed bij 

gebruiken. Zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers streven wij naar het beste. 



 

Wat bieden we jou? 

Wij bieden je een fulltime functie (40 uur) met verantwoordelijkheid, uitdagingen en ruimte voor 

ideeën. Uiteraard staat daar een goed salaris tegenover en interessante secundaire 

arbeidsvoorwaarden waaronder 30 verlofdagen, 66% pensioenvergoeding en een WIA-verzekering. 

Ook voorzien wij je van alle middelen die je nodig hebt voor je werk en je ontwikkeling.  

Daarnaast hebben we iedere maand wel een activiteit op de planning staan zoals een sportief uitje 

zoal paintballen, een hindernissenparcours en de jaarlijkse familie-barbecue. Zo leer je jouw collega’s 

ook buiten werktijd goed kennen. 

Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? 

Wacht niet te lang en stuur je cv en motivatie naar werkenbij@vabi.nl. Doe dat 

ter attentie van Jacqueline of Vanita, zij nemen verder contact met je op. Als 

je nog vragen hebt kun je die naar hetzelfde emailadres sturen of ons even 

bellen via 015-2574420. 

Ik zie je reactie graag tegemoet! 

Informatie voor Bureaus 

 

Wij wensen deze vacature middels eigen werving in te vullen, zonder 

tussenkomst van werving & selectie-, detachering- en/of uitzendbureaus.  

Acquisitie wordt derhalve niet op prijs gesteld. 

 

Voorgestelde kandidaten zonder nadrukkelijke uitvraag worden als niet verzonden beschouwd en niet 

in behandeling genomen. 
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