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Afstudeerstage Cloud
Een veelzijdige afstudeerplek én kans op een baan? Studeer af bij Sogeti!
Zit jij in het laatste jaar van je hbo-opleiding Informatica en ben je klaar om je kennis toe te passen op de werkvloer? Dat
kan als afstudeerder Cloud bij Sogeti! Jij maakt een keuze uit een flink aantal opdrachten Sogeti reikt je de tools aan die
je nodig hebt. Ziet Sogeti in jou een Sogetist? Dan kun je na je afstuderen aan de slag als Young Professional Als dat
geen slimme zet is…
Sogeti biedt jou…
Jij brengt jouw kennis, enthousiasme en ambitie in en daar mag best iets tegenover staan. Wordt geregeld! Je krijgt een
stagebegeleider en je krijgt een begeleider die je op inhoud helpt bij jouw afstuderen. Daarnaast kun je gebruikmaken
van de goed aangeschreven opleidingen en trainingen van Sogeti. Kun je zijdelings gewoon even je IT-kennis,
commerciële kwaliteiten en soft skills verbeteren. Natuurlijk krijg je ook een stagevergoeding (€450,-) en worden je
reiskosten vergoed. Wil je! Toch?
Waar ga je aan de slag?
Sogeti werkt voor klanten die behoren tot de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Jij gaat voor een aantal van deze
bedrijven aan de slag. Zo krijg je een kijkje in verschillende werkwijzen en bedrijfsculturen. Waardevol voor jezelf, én een
boost voor je cv! Je kunt verschillende standplaatsen toegewezen krijgen – van Amsterdam tot Rotterdam, van
Amersfoort tot Eindhoven – dus het is wel belangrijk dat je hierin flexibel bent.
Wie ben jij?
- Jij zit in het laatste jaar van je hbo-opleiding Informatica
- Jij bent op de hoogte van actuele ICT-ontwikkelingen…
- …en hebt misschien zelfs al ervaring in de ICT-infrastructuur!
- Jij neemt het initiatief; zelfstandig werken is voor jou geen probleem!
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden. En nee, niet alleen digitaal
Over Sogeti
Sogeti is een ambitieus bedrijf met een gezellige en persoonlijke bedrijfscultuur. De Sogetist heeft liefde voor zijn vak en
staat altijd open om te leren. Kom jij na je afstudeeropdracht bij Sogeti werken als Young Professional? Tijdens de
interne opleiding leer je alle kneepjes van het vak. Je start met een opleiding aan de Ohio University, en wanneer je terug
bent volg je verschillende trainingen en opleidingen om je te specialiseren.
Klinkt goed? Solliciteer direct en laat Sogeti zien wat jij in je mars hebt!
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.

