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Oracle® Technisch Architect
Jij wilt leren en ontwikkelen. En jezelf zowel vakmatig als persoonlijk ontwikkelen. Daarom ben jij op zoek naar een
topcarrière en een baan die je uitdaagt en stimuleert. Een carrièrestap waarmee jij het beste uit jezelf haalt. Aardige
analyse van jouw requirements? Ontdek dan wat Sogeti jou kan bieden!
Ons idee van jouw carrière.
De toekomst van een organisatie staat in directe relatie tot de kracht van de medewerkers. Als onze medewerkers
zich blijven ontwikkelen, dan groeit Sogeti vanzelf mee. Daarom bieden we ICT Professionals alle kansen om kennis
en ervaring optimaal te verbreden
Technisch Architect.
De Oracle community bij Sogeti bestaat uit meer dan 80 enthousiaste professionals die zich hebben gespecialiseerd
in Oracle engineering en DBA. Je werkzaamheden vinden plaats op locatie van de klant of in ons Oracle Center of
Excellence.
Voor lopende en nieuwe projecten zijn we op zoek naar een zogenaamde kartrekker, iemand die een doordachte
technologische roadmap weet op te stellen. De technische architect vormt de spil in onze verschillende projecten. Hij
bepaalt de richting van het project. Hoe wordt de oplossing opgebouwd, hoe wordt deze geïmplementeerd! De
technisch architect vormt de brug functie tussen de klant wens, enterprise architect en de ICT experts. Hij is
verantwoordelijk voor de Project Start Architectuur en het High Level Design.
Als architect word er veel van je verwacht je zet je de lijnen uit m.b.t. de software architectuur om een optimale
oplossing te formuleren op de vraag van de klant volgens standaarden en best practices. Je bent verantwoordelijk
voor het migratieplan voor een vlekkeloze transitie van oude naar nieuwe omgeving en je ondersteunt inhoudelijk
tijdens het maken van offertes richting de klant.
Herken jij jezelf.
Ervaring is belangrijk, daarom is minimaal 5 tot 8 jaar relevante IT werkervaring als software architect of in een
soortgelijke functie vereist. Daarnaast vinden we de volgende zaken minstens zo belangrijk:
· Je onderzoekt en adopteert snel nieuwe technologieën en kunt deze samenvatten en presenteren.
· Je bent een techneut in hart en nieren, Oracle is een passie voor je.
· Enthousiast word je van Data Integration, Service Bus, Service, Internet of Things, Enterprise Mobility Management,
Workflows, UX/UI, Application Life Cycle Management en Cloud apps.
· Kennis van IT Infrastructuur is een pre.
· Je bent enthousiasmerend, communicatief zeer sterk, ondernemend, resultaatgericht, analytisch en conceptueel
ingesteld.
Sogeti biedt jou.
Ondersteuning bij jouw ontwikkeling met alle mogelijke middelen zoals opleidingen, technische meetings en events.
Certificering op je vakgebied. Een plezierig bedrijf om voor te werken, waar sfeer en collegialiteit hoog in het vaandel
staan. Waar voortdurend informele activiteiten worden georganiseerd om collega’s ook buiten het werken te leren
kennen. Ruimte voor eigen initiatieven. Initiatieven die bijdragen aan het resultaat worden hoog gewaardeerd en beloond.
Interessante opdrachten en klantomgevingen om je opdrachten uit te voeren.
Denk jij dat je slim genoeg bent voor ons? En durf jij het gesprek met ons aan?
Solliciteer nu en wie weet word jij ook een Sogetist.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op
prijs gesteld.

Vragen over werken bij Sogeti? Neem contact op met onze recruiters via: sollicitatie@sogeti.com of bel naar: +31 (0) 886
606 600. Wil je direct solliciteren op deze baan? Ga dan naar de sollicitatie pagina op sogeti.nl.

