
DevOps Software Engineer 

Voor onze vestiging in Feanwâlden zoeken wij een beginnende DevOpser 

Als DevOpser speel je een belangrijke rol in een bedrijf waar digitale data de kern van het bestaan 

vormen. Wij zoeken iemand die samen met de ICT manager de ontwikkelkant én de beheerkant van ICT 

binnen ons bedrijf bij elkaar wil brengen. Want naast een efficiënte en functionele infrastructuur + cloud 

services hebben we inmiddels behoefte aan meer, zoals: softwareontwikkeling, automatiseren van veel 

voorkomende taken, het bouwen van (web) interfaces en koppelen van API’s. Ook zijn we bezig met AI / 

Machine Learning.   

  

Wat maakt het voor jou als ICT-er aantrekkelijk om juist bij Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek 

(kortweg A&W)  te werken? Wij hebben je meer te bieden: bij ons maak je deel uit van een team waar 

met gedrevenheid wordt bijgedragen aan onze missie en waar betrokkenheid, humor en plezier 

dagelijkse werkelijkheid is.  

A&W wil bijdragen aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling, herstel van biodiversiteit en effectieve 

natuurbescherming.  We werken voor overheden, natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen en 

bedrijfsleven. We zijn een projectgestuurd bureau met een vijfenveertigtal werknemers. Natuurlijk legt de 

ICT infrastructuur de basis zodat iedereen optimaal kan werken  

We zijn geïnspireerd door en voor de natuur. Onze (veld)onderzoeken zorgen voor een grote diversiteit 

aan (geo)data, aan foto’s en aan in te zetten (zender)apparatuur. Er is steeds meer behoefte om nieuwe 

mogelijkheden te ontdekken en toe te passen binnen ons bedrijf.  

 

Wie zoeken we en wat kun je: 

 

- Je mag net klaar zijn met je opleiding, maar ook hebben we geen bezwaar tegen enige ervaring; 

- Kennis op het gebied van (web) applicatie ontwikkeling en programmeren; 

- Kennis over het gebruik en integreren van (web) API's; 

- Enige kennis van basis admin taken binnen windows server en/of Linux; 

- Kennis van grafisch design is een pre; 

- Interesse op het gebied van Artificiële Intelligentie. 

 

We bieden je een functie voor 32 of 36 uur per week met een marktconforme beloning en goede, flexibele 

arbeidsvoorwaarden. En dat binnen een inspirerende organisatie waarin de menselijke maat leidend is.  

Lees je in de bovenstaande profielschets voldoende aanknopingspunten, dan horen wij graag hoe jij ICT 

van meerwaarde kunt maken voor ons bedrijf.  

Je kunt je (digitale) sollicitatie met CV, sturen naar Marco van Kammen: m.vankammen@altwym.nl  

vóór 6 juni 2020.  
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