
Cloud Engineer (v/m/x) 

Functieomschrijving 

Wil jij bijdragen aan schonere, veiligere en slimmere steden? Dan is deze 
(remote) uitdaging als Cloud Engineer zeker wat voor jou bij I-Real!  
 
Wat ga je doen? 
Jij bedenkt en realiseert samen met jouw team nieuwe oplossingen binnen 
onze hosting architectuur voor onze SaaS applicaties. Zo ga je aan de slag met 
de applicatie H2gO waarmee we via IoT oplossingen grote watersystemen 
kunnen monitoren, beheren en besturen. Zo zorgen we ervoor dat we op tijd 
zien wanneer het waterpeil te hoog is in bijvoorbeeld watergemalen.  
Hiernaast werk je ook aan de applicatie ''BuitenBeter'' en ''BinnenBeter'' 
waarmee burgers meldingen van problemen in de openbare ruimte naar hun 
gemeente kunnen sturen. Denk hierbij aan die vervelende hondendrol van de 
buren die niet is opgeruimd, tot losliggende en levensgevaarlijke stoeptegels, 
maar ook kapotte lantaarnpalen. Met jouw skills willen we ervoor zorgen dat 
deze meldingen nog sneller en slimmer worden verholpen.De technieken 
waarmee we werken zijn op dit moment: Linux, Azure, PostgreSQL, VMWare en 
VPN (Cisco) en we geloven in infrastructure as code in een DevOps omgeving, 
maar we staan open voor vernieuwende ideeën en technieken. Zo lang ze 
maar bijdragen aan tevreden klanten en burgers ;) 
Samengevat:  

•  Beheer je de geautomatiseerde opzet van onze infrastructuur. 
•  Ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor onderhoud, beheer 

en monitoring op onze systemen en producten 
•  Ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de security van 

onze omgevingen 
•  En ondersteun je onze ontwikkelteams, in Nederland en buitenland, op 

het gebied van hostingsvraagstukken 
•  En onderzoek en implementeer je nieuwe oplossingen binnen onze 

cloud platformen 

 
Wie zijn wij? 
Public Space is de verzamelnaam van vier bedrijven binnen de Conxillium 
Group die werken aan software oplossingen voor slimme steden ofwel "Smart 
Cities''. Deze bedrijven heten: Beheervisie, DataQuint, I-Real en Pharox. Onze 
klanten zijn lokale overheden zoals gemeentes, provincies, maar ook 
waterschappen. Deze bedienen wij met ruim 80 enthousiaste collega's vanuit 
Rotterdam, Terborg en vooral vanuit ons thuiskantoor. Het team waar in je 
gaat werken is het Product Development team en bestaat uit 35 
gespecialiseerde collega's.  
 

https://www.i-real.nl/h2go/
https://www.buitenbeter.nl/


Naast hard werken vinden wij het belangrijk om onze successen te vieren en 
om nieuwe dingen te leren. We plannen regelmatig evenementen waarbij we 
meer over het begrip ''openbare ruimte'' leren. Zo zijn we laatst samen met 
onze klant door de gemeente Amersfoort gelopen om meer te leren over 
meldingen die via onze applicaties binnen zoals ''worteldruk'' wat ervoor zorgt 
dat stoeptegels los komen te liggen, maar ook hoe (water)leidingen onder de 
grond worden onderhouden. Hierdoor wordt je werk tastbaar en zie je letterlijk 
waar je een verschil kunt maken voor inwoners en gemeenten.  

 
Wat verwachten wij van jou? 

• Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau 
• Je bent een ervaren Cloud Engineer die goed zelfstandig, maar 

ook samen kan werken 
• Je hebt ervaring met Linux, Databases (PostgreSQL/Oracle), VMWare, 

VPN (Cisco) en Microsoft Azure (of gelijkwaardig) 
• Kennis van Git, Docker en Ansible is een pré (dus geen must) 
• Je hebt van je hobby je werk gemaakt en krijgt energie van innoverend 

en creatief bezig zijn! 

 
Dit krijg je ervoor terug 

• Een technisch uitdagende functie waarin je een échte bijdrage kan 
leveren aan de burgertevredenheid van miljoenen burgers! 

• Een goed salaris dat past bij je ervaring en kennis 
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om remote te werken als je dat 

wilt 
• Gezamenlijke kennissessies per kwartaal  
• Reiskosten vergoeding 
• 25 vakantiedagen en de mogelijkheid om 5 dagen extra te kopen 
• Jaarlijks 8% vakantiegeld 
• Vergoeding om je thuiswerkplek naar eigen wens in te richten 
• Een contract van één jaar met uitzicht op een vast contract 
• Een uitstekende pensioenregeling 
• Een collectieve bonus (wij geloven in de kracht van samen!) 
• En een informele werkomgeving waar we samen mooie software 

oplossingen bouwen voor de volgende generatie(s) 

 
Sollicitatieproces 
We willen dat jij een weloverwogen keuze kunt maken of wij dé werkgever zijn 
waar jij bij wilt werken. Onze Corporate recruiter zal jou dan ook het gehele 
recruitment proces begeleiden en adviseren waar mogelijk. Het 
recruitmentproces bestaat over het algemeen uit een korte telefonische 
kennismaking, twee kennismakingen en een technische test, maar kan op ons 
of jouw verzoek worden aangepast. 



 
Enthousiast? 
Dan wordt het tijd dat we jou ontmoeten! Reageer snel via het sollicitatie 
formulier of neem contact op met onze recruiter als je vragen hebt: Steven 
Kruis - 06 57 43 92 61, recruitment@conxillium.com 
 
PS, zodra we met elkaar aan de slag gaan is een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) vereist om de veiligheid van onze klantgegevens te waarborgen. 
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