SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Systeem- en netwerkbeheerder
Bedrijfsnaam: Walking The Dog
Uiterste sollicitatiedatum: 25/08/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X

X
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Als systeem- en netwerkbeheerder bij Walking The Dog sta je in voor het draaiend
houden van de reeds bestaande infrastrucuur, deze te optimaliseren en te
vernieuwen waar nodig. Dit zowel in de 10-rack serverruimte, als op de werkvloer.
Je bent verantwoordelijk voor 0.5PB aan performante clustered data opslag,
virtuele machines, blades, render farm, netwerk en workstations en support. Verder
help je ook mee aan het opzetten van de pipeline voor rendering en workflow, en
zorgt dat de infrastructuur is afgesteld op de noden van de projecten.
1.1

Verantwoordelijkheid
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2

0.5 PB NAS data op Windows server2016 failover cluster
D2D en LTO backup
Windows Active Directory gebruikersbeheer
Hyper-V virtual machine management (+- 25 VM’s)
o VM’s draaien vooral Ubuntu en CentOS
o Enkelingen op Windows
Onderhoud workstations en blade servers (rendering)
Thinkbox Deadline Renderfarm management
Workstation provisioning en support
Netwerk, firewall en insfrastructuur.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlotte communicatie is de hoeksteen
Je spreekt Nederlands of Frans en Engels
Je bent nauwgezet en werkt doelgericht
Je ben in staat om alleen te werken, maar kan ook delegeren
Je denkt probleemoplossend en analytisch na
Je bent flexibel ingesteld en leert graag bij
Scripting ervaring in Python is vereist. Andere programmeertalen zijn een pluspunt (Batch, Bash,
Powershell, PHP, JS,...)
Je hebt een stevige kennis van Windows Servers, en een uitgebreide basiskennis Linux. Kennis van OSX is
een pluspunt.
Workstation hardware heeft weinig geheimen voor je.
Ervaring met hardware RAIDs over SAS is een pluspunt.
Je bent bekend met de basisprotocols zoals TCP/IP, VLANs, LACP, DHCP, SSL, (S)FTP…
Multi tasking en variatie aankunnen is een must
Ervaring met Ansible en Git zijn pluspunten
Ervaring binnen de AudioVisuele sector is een pluspunt
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