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Mobile Web Developer
Apps om te betalen met je vingerafdruk, de rekening in de bar te delen of je huiskamer een sfeer kleurtje te geven met
licht! Wil jij Mobile Apps realiseren die mensen echt raken? Apps maken die het leven van ons als gebruikers
vereenvoudigen? Wij stellen onszelf ten doel dat we op elke smartphone in NL een App van onze hand kunnen
aanwijzen. En jij? Wil jij dat soort gave projecten ook doen bij de Nederlandse topbedrijven?
Impact met Apps
Bij Sogeti Mobile zitten we super dicht op de huid van de gebruiker. We leveren gebruiksvriendelijke oplossingen opjouw
favoriete kanaal. We snappen heel goed welke rol dit scherm heeft in jouw leven en het leven om je heen. We maken
met mobiele oplossingen jouw en ons leven eenvoudiger en dus leuker. Wij maken Apps met Impact! En jij? Maak jij ook
impact?
Ambitie
Wil jij ook de flagship Mobile Web Apps voor de top van de Nederlandse bedrijven maken? Hou jij, net als wij, van een
fikse uitdaging en kies je niet voor simpele, losstaande Apps maar juist voor veilige, geïntegreerde Mobile Web Apps
waarmee je echt het verschil maakt? Dan beschik je al over de juiste ambitie!
We vinden het fantastisch als je passie voor mobile hebt en stellen daarnaast een aantal eisen:
• Je beschikt over een HBO/WO diploma Informatica of vergelijkbaar
• Je hebt ruime ervaring met object georiënteerd ontwikkelen
• Je hebt ruime ervaring met ontwikkelen van Mobile Web oplossingen in HTML5, CSS3, JavaScript
• Je kent de kracht en de nukken van tools als Bower, Grunt en PhoneGap
• Je hebt ruime kennis van - en ervaring met software design patterns
• Je bent gewend om in sprints te werken binnen een Agile/Scrum
• Je voelt je thuis in een dynamische omgeving waar continue integratie plaatsvindt van nieuwe features
• Je kent de platform specifieke eigenschappen en gaat voor kwaliteit en herkenbaarheid voor de gebruiker
• Je hebt kennis van de concepten rondom beveiliging (data, apps, devices en netwerk)
• Je hebt bij voorkeur ervaring in een DevOps omgeving en kan daarmee van backlog tot livegang bijdragen
• Je hebt enthousiasme om nog veel meer te leren, te groeien en te delen
• Je hebt zin om anderen te helpen om zo hen én jezelf te laten groeien
Ontwikkeling
Om je snel thuis te laten voelen linken we je in onze social groepen en zorgen we er samen voor dat je het Sogeti mobile
verhaal kent. Dit zorgt ervoor dat je op de hoogte bent ons gedachtengoed en bijbehorende best practices. Je kunt je
AppCademy certificaat gaan halen waarin je deze best practices toepast. We moedigen je aan relevante cursussen te
volgen en je te certificeren. Je maakt in eerste instantie zelf je opzet voor je eigen ontwikkelplan en wordt daarin vol
ondersteund door je unitmanager. Zo zorgen we er samen voor dat je jouw en onze doelen ook echt kunt en gaat
realiseren. Naast het brede palet aan cursussen op het vakgebied en persoonlijke ontwikkeling, organiseren we ook
regelmatig sociale en vakinhoudelijke bijeenkomsten. We dagen je ook uit om ook eens een topic voor je rekening te
nemen of zelf eens een gezellige, leerzame meeting te organiseren. Jouw groei blijft ook daarna heel belangrijk voor jou
en voor ons, zowel on-the-job als met additionele trainingen en cursussen. Met je steeds ruimere werkervaring en
coaching van onder meer je unitmanager kun je doorgroeien tot tweebenige speler, lead-developer of bijvoorbeeld
DevOps specialist. Ook een doorgroei naar Mobile (pre-sales) Consultant of architect behoort tot jouw mogelijkheden.
Meer weten?
Wil jij onderdeel zijn van een jong en dynamisch team met collega's die ook allemaal deze passie voor mobile hebben en
deel uitmaken van innovatieve projecten in een Agile multidisciplinaire omgeving? Solliciteer direct!
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.

