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Linux systeembeheerder 
 

 
De Functie 
Als systeembeheerder bij Etrias ben je er medeverantwoordelijk voor dat onze webshops optimaal presteren. Het IT 
team werkt voornamelijk met een backend REST api op basis van symfony 4. Hoewel de hosting is uitbesteed hebben 
we ook eigen servers draaien voor onder andere ons warehouse management systeem die jij dus mag gaan beheren. 
Om dit optimaal te kunnen doen heb je in ieder geval kennis van Docker en bij voorkeur Kubernetes. Nog geen 
kennis van Kubernetes? geen probleem, als systeembeheerder bij Etrias krijg je alle tijd en ruimte om je hierin te 
verdiepen zodat jij jezelf door kan ontwikkelen tot systeembeheerder met kennis van nieuwste technieken. 
 

Wie zijn wij? 
Etrias is een keten van meer dan 100 online speciaalzaken en één fysieke winkel. We zijn actief in Nederland, België, 

Duitsland en Frankrijk maar ons hoofdkantoor staat gewoon in het Brabantse Boxtel. Je zou ons kunnen kennen van 

onze bekendste webwinkels zoals Bedsupply, Kookexpert of De Schoenenfabriek. Het team bestaat uit ruim 120 

jonge collega’s maar het IT team is een clubje van 4 developers die het kloppend hart van de organisatie vormen.  

 
Wie ben jij? 
Jij bent een systeembeheerder met kennis van Linux en Docker en woont enigszins in de buurt van Boxtel. Idealiter 

ben je gespecialiseerd in serverbeheer op basis van Kubernetes maar heb je ook enige kennis van webdevelopment. 

Ervaring met Symfony zou dus goed van pas komen.  

Je ben in ieder geval iemand die zich graag verder wil ontwikkelen en een van de beste wil worden in jouw vakgebied 

of juist je kennis wil verbreden en je door wil ontwikkelen tot fullstack developer. In beide zal je volledig 

ondersteund worden door Etrias met kennis en/of opleiding naar jouw eigen wens.  

 

 
Wat we vragen:     Wat we bieden:    
• Minimaal 1 jaar ervaring als Linux systeembeheerder • Geld 
• Kennis van Docker • Voldoende vakantiedagen om je geld weer uit te  geven 
• Kennis van Kubernetes is een pré   • Super werksfeer met leuke collega’s            
• Kennis van Symfony is een pré   • Iedere maand de beroemde Etrias Borrel!  
• Ervaring met Agile, Scrum is een pré   • Uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden  
• Positiviteit & pragmatisch werken   • Een baan bij een van de snelst groeiende bedrijven van NL 
    

 
 
 
 
Wil jij je verder ontwikkelen? Deel uitmaken van een jong, dynamisch en snelgroeiend bedrijf? Word jij onze nieuwe 
Linux systeembeheerder? Neem dan contact op met Laurens Ultee en stuur je CV en motivatie naar hr@etrias.nl.

  

 


