Oracle System Engineer
Uren per week
Regio

32-40 uur
Weert

We groeien hard en we hebben jou nodig!
Ben jij de Database Administrator / System Engineer die wij zoeken, en wil jij deel gaan uitmaken
van het Consulting team van The DOC? Dat dachten we al! In deze rol ben je verantwoordelijk voor
het beheren, installeren, en migreren van Oracle databases en (applicatie) infrastructuuromgevingen; zowel on-premise als in de (Oracle) Cloud. Dit doe je niet alleen, want je komt bij ons
in een team van technisch specialisten te werken die samen continu bezig zijn om verbeteringen in
de dienstverlening voor onze opdrachtgevers door te voeren. Geen dag is hierbij hetzelfde.
Wat je op een verjaardag vertelt dat je doet
“Ik ben Oracle System Engineer bij The DOC! Nou, dat is een hele mond vol. Ik zal het makkelijker
voor je maken: ik ben voortdurend bezig met alles rondom databases. Om het nog technischer te
maken: ik installeer, patch, beheer en migreer Oracle database en applicatie infrastructuur
omgevingen. Oracle is één van de grootste software-bedrijven van de wereld, en The DOC is een
heel warm en familiair bedrijf waarin autonomie en flexibiliteit hoog in het vaandel staan. Daardoor
kan ik ook lekker mezelf zijn. En … met mijn werk maak ik klanten enorm blij!”.
Wat je daadwerkelijk doet
▪ Het installeren, patchen, beheren, en migreren van Oracle databases en applicatie
infrastructuur omgevingen.
▪ Je gaat ook lekker aan de slag met middleware componenten zoals WebLogic, ORDS en Tomcat.
▪ Je kennis tonen en verder ontwikkelen op de vlakken van virtualisatie (waaronder Oracle KVM)
platformen en operating systemen (Linux en Windows).
▪ Onze klanten superblij maken met jouw enthousiasme en werkzaamheden binnen de Oracle
Cloud infrastructuur en binnen ons Systems & Infra team.
▪ Waar nodig bereid zijn om af en toe een stand-by dienst te draaien.
▪ Genieten van een mooie tijd bij een heel gezellig en warm bedrijf.
Ons geluk kan daarnaast niet meer op als je:
▪ Volledig kunt vinden in onze kernwaarden: samen, open & transparant, ondernemerschap,
klantgericht, en vakmanschap.
▪ Certificeringen hebt, bij voorkeur OCP (DBA track) of Oracle Database Expert.
▪ Kennis hebt van en ervaring hebt met:
o Unix, Linux (Red Hat, OEL), shell scripting.
o SQL, PL/SQL.
o Oracle-technieken als: RMAN, RAC/GRID, ASM, Oracle Data Guard, Oracle Cloud Control,
Oracle Cloud Infrastructure (eventueel AWS en Azure).
o SQL Server en/of MySQL, PostgreSQL.
o Agile/Scrum en DevOps.
▪ Een heerlijk gevoel voor humor hebt.

We vragen niet alleen, we geven ook
▪ Volop mogelijkheden om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Wij vinden het belangrijk
dat jouw kennis up-to-date blijft en dat jij jezelf blijft ontwikkelen.
▪ Een ongekende goede werksfeer met personeelsuitjes en een informele cultuur.
▪ Een platte organisatie met korte lijnen. Openheid en transparantie vinden we heel belangrijk
binnen The DOC.
▪ Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.
▪ Een goed marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioen, leasewagen
of reisbudget, laptop en telefoon).
Solliciteren
We zagen je wel overal lachen en fanatiek “ja” knikken! Don’t wait any longer.
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar
sollicitatie@thedoc.nl. Heb je vragen over de vacature of de procedure dan kun je contact opnemen
met onze HR-adviseur Bart Tullemans, via sollicitatie@thedoc.nl of 085-0021831.

