
Operations/Infrastructure Vacature bij Bio-Prodict
Wij zijn op zoek naar een goede allround Operations en Infrastructure Engineer. Lijkt het je
leuk actief te zijn in de gehele backend stack van bare-metal tot application deployment dan
ben je bij ons aan het goede adres. Wij maken software ter ondersteuning van
wetenschappelijk biologisch onderzoek dat onder ander gebruikt wordt door internationale
farmaceutische bedrijven zoals Merck, GlaxoSmithKline, en Roche. Onze software wordt
toegepast voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, het optimaliseren van
biotech processen, en het bestuderen van biologische systemen. We zijn een groeiend
bedrijf en leveren unieke oplossingen en databronnen voor onze klanten. Sinds 2020 zijn wij
tevens ISO-27001 gecertificeerd zodat we meer mogelijkheden hebben om projecten te
draaien met grote bedrijven en gevoelige data. Wil je ons helpen de concurrentie voor te
blijven? Ben jij een engineer die aan de top van de huidige ontwikkelingen kan meedraaien?
En wil je daarnaast een gezellige werkplek op een leuke locatie?

Functieomschrijving
Als ops/inf werk je aan de hele backend stack van bare-metal tot custom applicaties en alles
daar tussenin. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het beheren en testen van
hardware resources, Hypervisor & VM automation, Linux server en desktop installaties,
ISO-27001 procedures, database deployment, application optimization en deployment, en
nog veel meer. Je werkt in een klein team ter ondersteuning van bio-informatici, AI
specialisten en frontend developers.

We zoeken
Wij zoeken een collega die doordacht en met veel enthousiasme deel uitkomt maken van
ons team. Dit team bestaat uit onder andere domein-experts in de biologie, AI specialisten,
(bio)-informatici en frontend developers. Je past het beste in ons team als je beschikt over:

● HBO denk- en werkniveau of hoger;
● Minimaal enkele (4+) jaren relevante werkervaring;
● Kennis en ervaring met hypervisors en VMs (Microsoft Hyper-V)
● Kennis en ervaring met Linux (Debian)
● Kennis en ervaring met Puppet of vergelijkbaar management platform;
● Programmeerkennis in Bash en Python
● Kennis en ervaring met database deployment (Postgres, SOLR, ES, Mongo)
● Professionele beheersing van Engels in schrift en taal
● Voorkennis van biologie is niet vereist;
● Optioneel: Ervaring of intresse in Cloud services is een pre
● Optioneel: Ervaring met Java (Spring)



We bieden
Bij Bio-Prodict staat je een baan met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te
wachten in een leuke, inspirerende en groeiende organisatie. Bovendien gaan wij ervoor
zorgen dat jij optimaal kunt presteren. Naast dat we gaan voor topprestaties vinden we het
belangrijk dat iedereen graag naar het werk komt en wordt er vaak tijd vrijgemaakt voor
leuke dingen. Thuiswerken is, tijdens en na corona, geen enkel probleem. Daarnaast:

● Leuke collega’s;
● Goed salaris, afhankelijk van ervaring en leeftijd;
● Mogelijkheid tot volgen van opleidingen en cursussen;
● Goed verzorgd pensioen;
● De mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen;
● Goede door-/meegroei mogelijkheden;
● Mooie kantoorlocatie in gezellig Nijmegen, vlakbij het centraal station.


