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Senior Agile/DevOps Coach
Senior Agile/ DevOps Coach
Wil jij ook de top van de Nederlandse bedrijven helpen om de stap naar DevOps te zetten? Wil jij hun afdelingen en teams coachen
in hun transitieproces? Hou jij, net als wij, van een fikse uitdaging en heb je de ambitie om jouw kennis en ervaring verder uit te
dragen en wil je ons vakmanschap op DevOps en Agile gebied verder helpen ontwikkelen? Dan beschik je al over de juiste ambitie
en kun je bij ons aan de slag als Senior Agile/DevOps Consultant.
Impact als Consultant
Onze Agile en DevOps consultants ondersteunen verschillende grote Nederlandse bedrijven bij hun DevOps en Agile
transformaties. We voeren assessments, workshops, inspiratiesessies en games uit ter ondersteuning van het
bewustwordingsproces. We begeleiden de verandering in de organisatie en coachen individuele (Agile/Scrum) teams, hele
afdelingen maar ook managers en boards om van DevOps transformaties een succes te maken. Wereldwijd worden onze goeroes
op DevOps gebied betrokken bij uitdagende opdrachten.
Wat wij van jou verwachten
We vinden het fantastisch als je passie voor Agile werken hebt en stellen daarnaast een aantal voorwaarden:
• Je beschikt over een afgeronde HBO/WO-opleiding bij voorkeur richting IT
• Je hebt ruime ervaring met adviseren over verandertrajecten
• Je hebt een ruime ervaring met Agile transformaties en het coachen van teams en
managers in deze transitie
• Je hebt een eigen visie op Agile, DevOps en Lean en draagt deze actief uit
• Je voelt je als een vis in het water in een politieke organisatie
• Je hebt ervaring met het spreken op events
• Je ontwikkelt en geeft trainingen en workshops
Daarnaast draag je bij aan de verbreding en de verdieping van het DevOps portfolio. Je adviseert het Business Automation
management team over trends en ontwikkelingen en de impact op klanten en onze Business Automation Businessline. Je maakt in
eerste instantie zelf je opzet voor je eigen ontwikkelplan en wordt daarin vol ondersteund door je unitmanager.
Wat wij jou bieden
• We linken je in onze social groepen
• We zorgen er samen voor dat je ons gedachtegoed en aanpak leert kennen en kunt
uitdragen
• We bieden een breed palet aan cursussen op het vakgebied en persoonlijke ontwikkeling
• Expertise gerichte certificeringen
• Vakinhoudelijke bijeenkomsten en social events
• Een guild, squads en werkgroepen waar je met andere experts kennis kun delen en werkt
aan vakontwikkeling en nieuwe diensten
• Interne seminars
Meer weten?
Wil jij onderdeel zijn van een jong en dynamisch team met collega's die ook allemaal deze passie voor Agile en DevOps hebben en
deel uitmaken van uitdagende en innovatieve trajecten? Bel of mail Yorick Leeh (088 660 66 00 nakiesnummer 1408), of 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.

