
ELAUT GROUP ZOEKT

DEVOPS ENGINEER
Wie zijn wij?

Elaut nv brengt fun voor spelers in lunaparken wereldwijd!
We bedenken, creëren en produceren elektromechanische amusementsspelen (denk aan 
grijpkranen, coin pushers…), steeds op zoek naar wat de speler leuk vindt. Onze mensen leven 
naar ons motto:

TOP QUALITY ENTERTAINING THE WORLD!

Gedurende 60 jaar is Elaut uitgegroeid tot een succesvolle KMO met 180 collega’s in kantoren 
in Europa en de VS en honderden klanten wereldwijd.
Het hoofdkantoor en jouw toekomstige werkplek is in Sint-Niklaas.
Meer weten over ons? Check www.elaut.com 

BOUW AAN DE TOEKOMST
 

Met het oog op nieuwe, online ontwikkelingsprojecten, zijn we op zoek 
naar Developers met een track record om het team te versterken zowel in 

backend, frontend als structureel/ architecturaal. 

http://www.elaut.com/


Je hebt ervaring met 
Linux (Debian/Redhat)
Netwerking: HTTP, DHCP/DNS, TCP/IP, MQTT
AWS platform (of Azure of GCP)
Virtualisatie & containers (Docker, containerd, kubernetes)
CICD: Jenkins, of gelijkaardig (Gitlab/Github), kennis van deployment pipeline
Databases (MySQL, MSSQL, Postgresql,...)
Scripting: Bash is een must, Python, Golang, Typescript/Javascript zijn een plus
SVM tooling, bv. Git
Infrastructure as Code: Terraform en/of Ansible (of Chef/Puppet)

Je hebt ervaring met het werken in een agile team en weet agile methodieken toe 
te passen.

Gepassioneerd door de nieuwste evoluties & media.
Een analytische geest met de nodige soft skills
Een teamspeler
Open voor nieuwe of andere ideeën en inzichten.

Je maakt deel uit van een jong en enthousiast team in the business of fun
Je kunt groeien en leren door middel van teamwork, cursussen om een echte 
codegoeroe/-ninja/-piraat te worden (kies één of meerdere)
Markconforme verloning met extralegale voordelen (Bedrijfswagen, 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, groepsverzekering)
Werk in team in onze kantoren in Sint-Niklaas

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je joint ons maintenance en ontwikkelingsteam, als de brug tussen de hardware en de 
cloud (frontend, backend). We ontwikkelen een IoT toepassing waarin een efficiënte, 
stabiele en betrouwbare infrastructuur cruciaal is. Je waakt over de Security en werkt 
hiervoor verbeteringen uit. Je bent verantwoordelijk voor de hardware set up 
(toestellen, servers, computers...). 20% automatisatie on premise infrastructuur.

KENNIS EN ERVARING

JIJ BENT...

WAT BIEDEN WE JE?

                                    INTERESSE? 
                                    STUUR DAN NU JE CV NAAR CAREERS@ELAUT.COM

mailto:careers@elaut-group.com

