
Vacature Deployment Engineer
BCT is een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is in 

een dynamische markt. Wij bieden een werkomgeving waarin sa-

menwerking, zelfontplooiing en goede bedrijfsresultaten hand in 

hand gaan. En dit doen we nu al 35 jaar met 140 medewerkers en 

met veel succes. Binnen BCT ondersteunt de Business Unit Digital 

Transformation kennisintensieve organisaties bij het nemen van 

stappen naar digitale volwassenheid.

De Business Unit Digital Transformation begeleidt organisaties 
in de transitie van analoog werken naar digitaal denken. Dit doen 
wij door middel van het leveren van hoogwaardige producten en 
diensten. De aanpak rondom het leveren van deze producten en 
diensten is het grootste goed van ons team. Middels projecten 
leveren wij meerwaarde waardoor de klant ook naar de toekomst 
toe bestaansrecht heeft. Digital Transformation richt zich primair 
op lokale en regionale overheden en instituten binnen de thema’s 
digitaal werken, zaakgericht werken en besturen. 

Binnen de Business Unit Digital Transformation worden de gene-
rieke producten ontwikkeld die in combinatie met onze diensten 
worden geleverd. Geen maatwerk projecten maar standaard 
software, licentie gebaseerd.

Om de positie van de afdeling Research & Development te ver-
sterken, zoekt BCT een deployment engineer die zich binnen de 
afdeling R&D gaat inzetten voor de kwaliteit en uitlevering van 
onze software en tevens kan ondersteunen bij Operations. In 
deze functie kom je te werken in een multidisciplinair team van 
enthousiaste professionals.

Afdeling R&D 
De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikke-
len, testen en opleveren van onze software voor meer dan 500 
klanten in binnen- en buitenland, zowel via onze BCT cloud als 
on-premise.

Development vindt plaats op basis van Scrum, in samenwer-
king met business consultants, in- en externe stakeholders. 
Door middel van een moderne ontwikkelstraat op basis van het 
Continuous Delivery model wordt regelmatig een softwarever-
sie beschikbaar gesteld aan onze klanten. Continuous Impro-
vement zorgt voor constante verbetering van onze producten 
en processen. De medewerkers hebben een grote eigen én 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het tijdig en opleveren 
van kwalitatief goed werkende software.

Binnen de afdeling is de mogelijkheid om te leren en kennis te 
delen binnen en buiten het team. Zo zijn er specialisten op diver-
se vakgebieden, zoals security of UX.

De functie 
BCT biedt een uitdagende functie met veel eigen verantwoorde-
lijkheid, doorgroei- en professionaliseringsmogelijkheden. Als 
Deployment Engineer werk je in een dynamische, informele en 
professionele omgeving met ruimte voor initiatief. 

Je wordt mede verantwoordelijk voor Continuous Integration/
Delivery van onze Microservice-georiënteerde software, samen 
met het multidisciplinaire team van enthousiaste business 
professionals, software engineers, software architecten en UX 
specialisten. 



Je zult meewerken aan ons microservice-georiënteerde EIM plat-
form en de daarop gebaseerde solutions waarmee we onze klanten 
van kant-en-klare (cloud-ready) oplossingen voorzien.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
 →  Het optimaliseren van de deployment en de configuratie van onze 

software in samenwerking met o.a. Developers, Software Archi-
tecten en Security specialisten;

 →  Het uitvoeren van kwaliteit controles tijdens het ontwikkel- en uit-
leverproces en het vrijgeven van de software voor uitlevering naar 
klanten;

 →  Het beheren van de ontwikkelstraat in samenwerking met Develo-
pers;

 →  Ondersteunen bij delivery van onze software naar onze cloud en 
klanten;

 →  Ondersteunen bij beheer van onze cloud-infra & platformen;
 →  Ondersteunen van klanten en business teams t.b.v. implementatie 

en probleemoplossing 

Wat wij jou bieden 
Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief. 
Daarnaast heb je de mogelijkheid om diverse trainingen te volgen 
waarbij je jezelf verder ontwikkelt. Uiteraard bieden we ook markt-
conforme arbeidsvoorwaarden. En natuurlijk kun je werken in een 
bedrijf dat voortdurend evolueert en altijd rekening houdt met de 
nieuwste trends en ontwikkelingen. 

Een paar highlights: 
 →  een marktconform primair en secundair arbeidsvoorwaardenpak-

ket; 
 →  laptop en telefoon van de zaak; 
 →  volop doorgroeimogelijkheden; 

 →  familiaire en informele werksfeer; 
 →  werken in een zelfsturend team vanuit ons hoofdkantoor in Sittard;
 →  minimaal 26 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband); 
 →  de mogelijkheid om jezelf te ontplooien en te verdiepen in één of 

meerdere vakgebieden; 
 →  mogelijkheden voor het volgen van training/opleiding en/of het be-

zoeken van seminars.

De kandidaat 
Je bent gepassioneerd door moderne technologie en altijd op zoek 
naar nieuwe oplossingen. Een uitstekende communicator en team-
player met een DevOps mindset.  Je neemt initiatief en het beden-
ken en uitwerken van oplossingen en gewend om werkzaakheden 
op een Agile manier te organiseren. Je hebt een sterk analytisch en 
probleemoplossend vermogen en in staat om het grotere geheel te 
zien zonder details uit het oog te verliezen.

Je voldoet aan de volgende eigenschappen: 
 →  Een relevante afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau;
 →  Relevante werkervaring (minimaal 1 à 2 jaar) als Deployment Engi-

neer;
 →  Kennis en ervaring in het beheer van Linux en Windows omgevingen;
 →  Ervaring met software deployment en virtualisatie technieken;
 →  Ervaring met certificaatbeveiliging en webservers;
 →  Ervaring met automatisering zoals scripting of vergelijkbare tools;
 →  Ervaring met relationele en non-relationele databases;
 →  Kennis van containertechnologie.

Bonuspunten scoor je met: 
 →  Infrastructure as Code;
 →  Security maatregelen en standaarden;
 →  Containerorchestratie.

REAGEREN

Heb je interesse in deze functie? 
Stuur dan je CV en motivatie  
t.a.v. Guus Creuwels naar 
jobs@bctsoftware.com, of kom eens 
praten met een van onze collega’s 
om te weten te komen waarom BCT 
voor jou de plek is om de volgende 
stap in jouw carrière te zetten. 

Heb je vragen over de vacature? 
Neem dan contact op met Guus 
Creuwels. 


