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Microsoft SharePoint Specialist
Durf jij mee te delen in het succes van de no. 1 dienstverlener in Nederland op het gebied
van IT?
Wat kun je? Die vraag stelt ieder bedrijf dat op het punt staat iemand aan te nemen. Wie ben je? Die vraag stelt Sogeti
meteen daarna. We vinden het belangrijk dat je bij ons past. Vooral qua mentaliteit. Een professional van Sogeti is
namelijk geen gemiddelde professional.
Het is er een met een aantal uitgesproken eigenschappen. Gedreven. Resultaatgericht. En niet snel tevreden. Wat
niet wil zeggen dat je nooit met hem of haar kunt lachen. Integendeel. Plezier hoort wat ons betreft net zo goed bij
werken. Maar we gaan op de eerste plaats voor de inhoud. Waarbij we altijd proberen de verwachtingen te overtreffen.
Zo kennen onze klanten ons. En zo kennen we elkaar!

SharePoint Community.
Op het gebied van Microsoft hebben we een community van meer dan 160 enthousiaste professionals die werken met
verschillende Microsoft producten, zowel app-, web- als windowsbased, zowel on-premise als in de Cloud. Continu
verdiepen en verbreden zij hun kennis en vaardigheden van de Microsoft producten. Onze Microsoft specialisten
hebben een leidende positie in de Microsoft community in Nederland. Dit blijkt uit het feit dat
meer dan 85% van onze professionals gecertificeerd is. Met een MVP zijn we leading op Application Lifecycle
Management en onze dienstverlening wordt meerdere jaren gewaardeerd met de Microsoft Partner of the Year Award
Binnen Sogeti vind je meer dan 30 collega’s die ervoor gekozen hebben zich te specialiseren in SharePoint en haar
Solutions. Deze worden bijgestaan door ruim 500 collega’s die gespecialiseerd zijn in Microsoft infrastructuur en
applicatie ontwikkeling.
We implementeren SharePoint Solutions bij een breed scala aan klanten: energie- & nutsbedrijven, industrie,
transport &reizen, banken/verzekeraars & pensioenfondsen, distributiebedrijven, retail, telecom,
overheidsinstellingen, onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Microsoft SharePoint Specialist.
Als Microsoft SharePoint Specialist zet jij jouw kennis van Microsoft SharePoint proactief in door te werken aan
verschillende uitdagende projecten bij onze klanten. In de projecten werk je in een wisselend team samen met
enthousiaste specialisten. Ondersteund door een ‘proven’ projectaanpak en Sogeti’s eigen kwaliteitssysteem worden
projecten opgepakt en uitgevoerd. Een kleine greep uit je werkzaamheden: Je inventariseert requirements en je kunt
het ontwerp opstellen, je bent verantwoordelijke voor het (uit)bouwen en onderhouden van complexe SharePoint
oplossingen, je installeert en configureert SharePoint omgevingen, en je ontwikkelt en onderhoudt interfaces en
services.

Jouw gereedschapskist.
- Gedegen kennis van Microsoft SharePoint en de Solutions die je hiermee kunt ontwikkelen
- Ervaring met SharePoint, O365 en Microsoft Visual Studio
- Kennis van C#, ASP, JavaScript en HTML is een pré
- Ervaring in het adviseren van organisaties over het gebruik van SharePoint en ervaring in het configureren van
SharePoint op basis van de wensen van de opdrachtgever
- Resultaatgerichte houding, die je combineert met zelfstandigheid, creativiteit en een ondernemende instelling
- Kennis van methoden zoals een Agile aanpak en Scrum
- Afgeronde HBO of Academische opleiding.

Sogeti biedt jou.
Als SharePoint specialist ben jij uiteraard onderdeel van onze Microsoft community. Mocht jij jouw certificering nog niet

hebben, dan kan jij direct vanuit Sogeti aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling.
Sogeti ondersteunt en faciliteert je bovendien in jouw ontwikkeling en biedt daarom ruime opleidingsmogelijkheden
aan, technische meetings. Er wordt voldoende ruimte geboden voor eigen initiatieven. Initiatieven die bijdragen aan
het resultaat worden gewaardeerd en beloond.

Durf jij de uitdaging aan en wil je mee helpen het succes van onze Microsoft community verder uit te bouwen?
Solliciteer dan vandaag nog!
Stuur je sollicitatie en motivatie naar sollicitatie@sogeti.com
Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 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.

