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VACATURE (SENIOR) AZURE CLOUD ENGINEER - DEVOPS  
 

New Bridges ontwikkelt en levert high-tech critical communication software en voice processing 
systemen. We zijn vooral bekend van ons product Nerve Centre® waarmee groepen personen in 
noodgevallen worden opgeroepen (zie www.NerveCentre.nl). Je vindt onze systemen bij grote 
overheidsinstellingen, ziekenhuizen en industrie; feitelijk overal waar groepen mensen in 
noodgevallen moeten worden geïnformeerd via Apps, telefoon, SMS etc. 
 
De functie: (Senior) DevOps Engineer 
In deze functie werk je samen met je collega’s aan onze publieke Azure cloud omgeving én aan 

soortgelijke on-premise installaties. Je helpt ons bedrijf bij deze transitie naar de cloud door analyse 

van bestaande omgeving, uitbreiden van CI/CD pipelines en inzet van nieuwe technology. Dit doe je 

voornamelijk op ons eigen cloud platform (Azure). Je werkt (vanuit Nederland) samen met collega’s 

op een nearshore locatie. 

 

Het profiel waarin je je herkent en waarin je je talenten verder wilt ontplooien: 

 

• Minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding - technisch niveau. We denken bijv. aan 

HTS technische informatica. Het daadwerkelijk hebben afgerond van HBO of WO opleiding is 

een must; 

• Je spreekt vloeiend Engels; 

• Je kunt zelfstandig werken; 

• Je bent pragmatisch, maar niet van de ‘shortcuts’; 

• Je begrijpt het belang van documentatie en houdt overzicht in je werk; 

• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring; 

• Je communiceert makkelijk met zowel technici als niet-technici, collega’s en partners; 

• Vanzelfsprekend zijn begrippen als Azure, Pipelines, Metrics, Powershell, Containers voor jou 

niets nieuws, maar je wilt ook blijven leren. 

• Je kunt planmatig en volgens procedures (ISO27001) werken; 

• Je werkt zeer accuraat, ook als je “meerdere ballen tegelijk moet hooghouden”(een foutje 

kan grote gevolgen hebben voor tientallen klanten); 

• Je bent bereid samen met collega’s stand-by diensten te draaien. Gezien de aard van het 

werk kunnen de werktijden soms onregelmatig zijn, maar altijd met een goede balans tussen 

privé en werk. 

 

Wat biedt New Bridges? 

• Je kunt een eigen bijdrage leveren om onze eigen software steeds verder door te (laten) 

ontwikkelen; Doordat we een kleine organisatie zijn kun je veel invloed hebben op producten 

en processen; 

• Technisch uitdagende omgevingen: Cloud platform, systeem integratie in grote, complexe IT-

omgevingen, Microsoft Azure, high-availability, high-secure omgevingen; 

 



New Bridges     Vacature (Senior) Azure Cloud Engineer - Devops 

 

   2     

  
   

• Mooie mix tussen MKB-mentaliteit, klantgedrevenheid, collegialiteit, flexibiliteit, 

professionaliteit en grootschalige critical communication omgevingen. We werken als kleine 

partij samen met zeer grote klanten en partners wat een interessante dynamiek oplevert; 

• Maatschappelijk relevant: je werkt mee aan oplossingen die bijdragen aan veiligheid van 

mensen & milieu en bedrijfscontinuïteit; 

• Marktconform salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Een team waarin jouw persoonlijke ontwikkeling en werkwijze ruimte krijgt. 

 

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je reactie met motivatie en CV naar Piet van 

Bruggen, directeur van New Bridges (per e-mail via de link bij deze vacature).  

 

Wil je eerst meer weten? Stuur dan je vragen per e-mail (sollicitaties@newbridges.nl) of maak per e-

mail een belafspraak.  

Je mag er op rekenen dat er een uitgebreid selectie en (wederzijds) kennismakingstraject gebruikt 

wordt voordat er een eventueel contract wordt aangeboden. Let op: reageer zo snel mogelijk om 

meegenomen te worden in de 1e selectieronde. 

 

Twee dingen die niet op prijs worden gesteld: 

• simpelweg je c.v. insturen zonder motivatie waarom je denkt bij ons te passen; 

• acquisitie naar aanleiding van deze vacature (t.a.v. alle callcenters, adviseurs, bemiddelaars 

etc: dat betekent dus niet bellen/mailen etc.). Organisaties die dat doen, worden gemeld bij 

spamklacht.nl. 

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Werken vanuit huis is mogelijk; onze (nieuwe) kantooromgeving is daar ook op ingericht: 

veel collega’s werken soms op kantoor en soms thuis; 

• Flexibele werkuren; 

• Vakantiegeld; 

• Fietsplan; 

• Pensioen; 

• Budget voor professionele ontwikkeling; 

• Telefoonvergoeding + laptop; 

 

Soort dienstverband:  

Fulltime, Onbepaalde tijd 

 

New Bridges  

Kelvinring 54  

2952 BG ALBLASSERDAM  

+31 (0)88 6600333 

www.newbridges.nl 

www.nervecentre.nl 

http://www.newbridges.nl/
http://www.nervecentre.nl/

