
 
 
Electude is een snel groeiend e-learning bedrijf met vestigingen in Nederland, de 
Verenigde Staten en China, met klanten in meer dan 50 landen. De e-learning content en 
webapplicatie worden in eigen beheer ontwikkeld en aangeboden als SaaS-product.  
 
Voor ons hoofdkantoor in Nuenen zijn wij op zoek naar een full time:  
 
Linux systeembeheerder / DevOps Engineer 
 
Je houdt je bezig met: 

• beheren van de SaaS servers en bijbehorende infrastructuur. 
• uitvoeren van de releases van nieuwe software. 
• ondersteunen van de ontwikkelaars in continuous delivery 
• implementeren van een gedocumenteerd beveiligingsbeleid. 
• bieden van technische ondersteuning bij calamiteiten. 
• beheren van de kantoorautomatisering.  

 
Wat verwachten we van jou? 

• HBO/WO werk- en denkniveau 
• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring  
• Kennis en aantoonbare ervaring met: 

o Linux (Ubuntu / Debian) 
o (Postgre)SQL  
o Shell scripting (Bash) 
o Webserver (Apache) 
o Mail (Postfix, Dovecot) 
o Beveiliging, firewalls en monitoring 

• Kennis gewenst van: 
o PHP 
o LDAP 
o Replicatie en high availability 
o Windows en OS-X (desktop) 

• Affiniteit met e-learning 
• Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie 
• Het vermogen om systematisch en zelfstandig te werken 
• Een goede beheersing van de Engelse taal 

 
Wat mag je verwachten van Electude? 

• Je maakt deel uit van een klein IT team van een groeiende internationale 
organisatie met een platte managementstructuur. 

• Informele no-nonsense cultuur, professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit. 
Toonaangevend product en marktleider op haar gebied. 

• Volop ruimte voor je eigen inbreng en ontwikkeling en de mogelijkheid om mee te 
groeien met het bedrijf. 

• Zelf in te richten werkplek en mogelijkheid om thuis te werken. 
• Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
 
Solliciteren 
Stuur een mail met motivatie en CV, naar Monique Lenders (hr@electude.com). 
Voor meer informatie betreffende de functie kunt u contact opnemen met Hans van der 
Riet (hans@electude.nl). 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


