De functienaam
Wauw!...Mooie plek bij Achmea om robotisering naar een hoger niveau te tillen!
De functie
Zit je in de laatste maanden van je HBO of WO opleiding bedrijfskundige informatica of informatica en wil je ons mee helpen om met nieuwe
technieken het IT bedrijf van Achmea te laten vliegen? Dan hebben wij een leuke baan met mooie vooruitzichten voor je! We zijn op zoek naar
een automation engineer die binnen het robotorium van het IT bedrijf van Achmea ons gaat verrassen met nieuwe manieren die jij kent om
processen te robotiseren. Daarbij pak je iedere sprint (om de 2 weken) jouw user story op waarbij je veel vrijheid krijgt in de manier waarop je
die wilt realiseren. Ook heb je veel invloed om zelf nieuwe user stories op de backlog te zetten. Je komt door je werkzaamheden bij veel
verschillende afdelingen in contact met diverse technieken, vakgebieden en andere IT professionals.
Afgelopen half jaar hebben we al meer dan 95 onderdelen opgeleverd die onze collega’s letterlijk duizenden uren werk bespaard hebben, ons
bedrijf veiliger gemaakt hebben en onze collega’s in staat stellen om nog sneller en beter onze klanten te bedienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een script om alle handelingen om een server in gebruik te nemen, of juist geheel af te sluiten te automatiseren. Zorgen dat wachtwoord resets
volautomatisch lopen, volledig geautomatiseerde builds geïntegreerd en gedeployed worden. En een tool waarbij alle applicatiemanagers zelf hun
services gepland down en up kunnen brengen zonder in het weekend te hoeven werken.
Het profiel
We stellen ons voor dat je een opleiding in de informatica of bedrijfskundige informatica hebt afgerond. Heb jij daarnaast echt wel je kennis op
orde van Powershell en weet je ook wat van .NET en/of C#? Hobby je al een tijdje om met deze kennis dingen voor jezelf of je omgeving te
bouwen en ben jij thuis bijvoorbeeld ook bezig met domotica of anderszins? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zoeken een echte enthousiasteling. Iemand die pro-actief het verschil wil maken bij Achmea. Je bent niet bang om ook de waarom-vraag te
stellen, en bent steeds bezig met jezelf te blijven ontwikkelen. Je bent actief met het zoeken naar nieuwe oplossingen en technieken en je deze eigen
maken.
Verder vind je het leuk om in een team te werken en je kennis te delen om zo samen verder te komen. We waarderen het als je ook kritisch naar
jezelf kan kijken zodat je niet alleen vakinhoudelijk groeit, maar ook in houding en gedrag stappen maakt waar nodig. `
Binnen Achmea stellen wij het klantbelang centraal. Dit betekent dat wij alleen producten en diensten aanbieden met toegevoegde waarde voor de
klant op de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat je in deze functie de belangen van de klant onderkent en zichtbaar afweegt ongeacht of je
nu direct of indirect klantcontact hebt. Je geeft de klant wat hij/zij werkelijk nodig heeft.
Jouw afdeling
“Wij” zijn het robotorium. Een 8 tal collega’s die volle bak gaan en in diverse technieken thuis zijn. Centraal hierin staan Powershell en Microfocus
Operations Orchestration. Wekelijks houden we kennissessies om onszelf verder te ontwikkelen. In die sessies staat de geschreven code van die
week centraal. Die doorlopen we op verbeteringen of alternatieve manieren om korter/beter onderhoudbaar te schrijven. Ook bespreken we
terugkoppelingen van opdrachten en vragen uit de interne Powershell community. Sinds kort bespreken we er soms ook oplossingsrichtingen voor
bepaalde user stories omdat iedereen naast Powershell hele verschillende disciplines in het IT bedrijf heeft en we samen veel meer weten. We
vinden het namelijk extreem belangrijk onze kennis te delen en continu van elkaar te blijven leren. In het robotorium heerst een open sfeer waarin
ieders inbreng serieus genomen wordt, we successen vieren en er ook veel gelachen wordt.
Wij bieden
We gaan voor het beste resultaat waarbij we allemaal flexibel zijn in de plekken en tijden waarop we dat doen. Binnen Achmea kennen we een
uitstekende faciliteit om vanuit huis te werken en ook te werken wanneer dat ons het best uitkomt. (denk aan 4x 9 uur werken). Je neemt regie
over je eigen loopbaan waarbij er veel mogelijkheden zijn voor opleiding en ontwikkeling.
Het betreft een fulltime vacature van 36 uur per week met als standplaats Apeldoorn. We starten met een jaarcontract om over en weer te weten
of we verder willen. Daarbij bieden we jou een uitstekend maandsalaris tussen €2.543 en €3.507 (exclusief vakantiegeld en 13e maand). Het
exacte salaris stemmen we af op de kennis en ervaring die jij meebrengt. We hebben de intentie na het jaarcontract je contract om te zetten in een
contract voor onbepaalde tijd.
Solliciteren en meer weten?
Hebben we je interesse gewekt? Ben je nog aan het afstuderen of net klaar en denk je: “ik wil meer weten?” Aarzel niet en bel onze recruiter
Tamar Noordermeer (0613333614).
Het selectieproces bestaat uit een online assessment, 1e gesprek en 2e ronde.
Nog meer te weten komen over het robotorium? Check dan de vlog
(%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fhttps://www.youtube.com/watch?
v=rXwaTgEHTC8%22%20target%3D%22_blank%22%3EKlik%20hier%3C%2Fa%3E%20) die we onlangs met Martin Troost gemaakt
hebben.
Pre Employmentscreening is vast onderdeel van de selectie. De Achmea maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving
& Selectiebureau of andere Intermediair.

