
Exa-Omicron is een klein, dynamisch bedrijf actief in innovatieve,
maatwerk ICT oplossingen voor het bedrijfsleven. Exa-Omicron 
levert maatwerk ICT diensten, internet/VoIP oplossingen, Linux 
server beheer en hosting. Hiervoor wordt o.a. PHP, CentOS Linux,
Asterisk en Ubiquiti gebruikt. Ons klantenbestand is zeer divers.

We zijn op zoek naar een ICT Engineer met
• brede interesse in alles wat met ICT te maken heeft
• MBO+/HBO werk- en denkniveau
• enkele jaren ervaring met PHP, Linux, Netwerken
• kennis van HTML, JavaScript, SQL
• kennis van en affiniteit met Open Source

In deze functie houd je je bezig met het beheer van CentOS 
Linux Servers en diverse (open source) software pakketten. Ook 
het programmeren en scripten in PHP en bash voor diverse 
(maatwerk) opdrachten van klanten en interne applicaties hoort 
erbij. Daarnaast zul je ook te maken krijgen met het beheer van 
PostgreSQL / MySQL database en Asterisk VoIP servers. 
Regelmatig zal je ook onsite bij highend eindgebruiker als expert 
aanwezig zijn voor het configureren van mission critical 
apparatuur.

Je eigenschappen zijn
• leergierig, onderzoekend, stressbestendig, een doorzetter
• zelfstandig kunnen werken, maar ook een teamplayer
• woonachtig in de omgeving (Zuid) Flevoland
• beheerst de talen Nederlands en Engels vloeiend

Exa-Omicron biedt
• prettige, persoonlijke, informele werksfeer
• direct contact met klanten
• marktconform salaris
• notebook en mobiele telefoon
• auto van de zaak
• mogelijkheid tot volgen relevante cursussen en 

certificatietrajecten

Ben jij iemand die zich prettig voelt met een Linux werkstation, 
veel plezier heeft in het uitdenken, ontwerpen, ontwikkelen en 
beheren van diverse, uiteenlopende, niet standaard, ICT 
oplossingen, ga naar http://exa.nl/vacatures en solliciteer voor
deze functie.
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