
 

Junior Cloud Engineer 

 

TEC IT ? 

Weer één van die duistere recruteringsbureau’s ? Een opdringerig interimkantoor dat je stalkt met 

telefoontjes ?  Een nieuwe Internet of Things hype ? 

Niks van dit alles. TEC IT is een onafhankelijk IT-consultancy bedrijf. We horen bij een grote Europese 

speler, The House of HR: een huis vol bedrijven die zich bezighouden met het koppelen van de juiste 

werknemer aan het best passende bedrijf. Onze kamer in dat huis is TEC IT: ons bedrijf zoekt (en vindt) 

de beste IT’ers voor grote bedrijven in België. 

We werven dus IT experten en young talents aan, en ‘detacheren’ hen als consultant bij één van de 

vele bedrijven in onze portefeuille. 

Voor onze young talents gaan we een stap verder. Twee jaar lang geven we je de volledige 

ondersteuning: we plaatsen je bij één van onze bedrijven, we betalen je opleidingen die je nodig hebt 

voor je opdracht, je krijgt ook coaching in soft skills, een stevige maandwedde en een coole wagen. En 

wat na die twee jaar ? Dan kan je in dienst gaan bij de klant, als een volwaardige (niet meer zo junior) 

werknemer die een mooie carrière kan maken ! 

 

Onze klant ? 

Altijd al zin gehad om bij een marktleider te werken ? En ondergedompeld te worden in een wereld 

van beveiling en cloud ? Beginnen je oogjes te blinken als je hoort over AWS, cloud computing en 

scripting ? 

Dan stel ik je graag voor aan één van onze belangrijkste klanten. Als jonge consultant kom je hier 

terecht in het 15 koppen tellende IT Team. Samen met je collega’s bouw je mee aan interne cloud 

oplossingen, maar ga je ook vaak bij de klanten van dit bedrijf langs om hun cloud infrastructuur te 

helpen bouwen: politiezones, steden en gemeenten, overheid en grote bedrijven. 

Je moet best wel mobiel en verantwoordelijk zijn, maar daar krijg je veel vrijheid en flexibiliteit voor 

terug. Niet alle klussen moet je bij de klant ter plaatse doen, en je hoeft niet altijd stipt om 8u bij een 

klant te staan ;) 

 

Concreet ? 

 Je werkt niet alleen aan interne cloud oplossingen, maar ook oplossingen voor klanten. 

 Als je bij de klanten van het bedrijf bent, dan ben jíj de link tussen de ontwikkelaars en de 

onderliggende cloud infrastructuur. Je helpt hen om applicaties op het juiste platform te 

krijgen, van ontwikkelingsomgeving tot productie. 

 Als je interne projecten ondersteunt, zal je ook hybride architectuur zien, dus niet alleen 

volledig cloud based. 



 Zeer belangrijk voor de klanten van dit bedrijf is de veiligheid van de oplossing. Dan spreken 

we niet alleen over beschikbaarheid en schaalbaarheid, maar zeker ook over beveiliging tegen 

ongewenste indringers. 

 Omdat je het unieke cloud aanspreekpunt wordt in het team, geef je ook support op voorbije 

projecten of klanten die een vraag hebben. Als je er zelf niet uitgeraakt, kan je altijd escaleren 

naar de verschillende vendors, met wie onze klant partnerships heeft waardoor je snel 

geholpen wordt. 

 Na twee jaar voor TEC IT als consultant gewerkt te hebben, mag in dienst bij onze klant, en ben 

je helemaal voorbereid voor je verdere loopbaan. 

 

Voel je je geroepen ? 

 Stop nu met lezen als je geen passie hebt voor Cloud oplossingen ;) 

 Kan je goed overweg met gedreven ontwikkelaars en nerveuze systeembeheerders ? 

 Heb je al menig scriptje geschreven en hier en daar geautomatiseerd (om het jezelf makkelijk 

te maken ;) ) ? 

 Vind je het leuk om verschillende bedrijven te bezoeken voor korte opdrachten, de ene al wat 

complexer dan de andere ? 

 Heb je kennis van Amazon Web Services Cloud-omgeving (AWS) ? Is geen must, wel een 

voordeel! 

 Weet je wat van Linux af ? 

 Spreek je Nederlands en Frans, of wil je één van de landstalen wat bijscholen om al de klanten 

goed te kunnen verwennen ? 

… dan houden we een stoel warm voor jou. Kom gerust eens langs voor een babbel! 

 


