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Oracle® Integratie Consultant
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 één 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!
Oracle® Integratie Consultant
De trends voor de komende jaren op Oracle gebied zijn Cloud, Security & IoT. De business van onze klanten ziet dit ook
en zij dagen Sogeti uit met hun mee te denken en oplossingen te realiseren. Durf jij deze uitdaging aan?
Voor lopende en nieuwe projecten zijn we op zoek naar een zogenaamde kartrekker, iemand die een doordachte
technologische roadmap weet op te stellen. De Integratie Consultant vormt de spil in onze verschillende projecten. Hij
bepaalt de richting van het project. Hoe wordt de oplossing opgebouwd en hoe wordt deze geïmplementeerd.
Jij biedt ons:
· Afgeronde HBO/WO opleiding
· Een techneut in hart en nieren, Oracle is een passie voor je
· Kennis van Data Integration, Service Bus, Internet of Things, API Management en Cloud
· Kennis van IT Infrastructuur is een pre
Sogeti biedt jou
Sogeti is een plezierige organisatie om voor te werken, waar sfeer en collegialiteit hoog in het vaandel staan. Er worden
voortdurend informele activiteiten georganiseerd om collega’s ook buiten het werk te leren kennen.
Sogeti ondersteunt en faciliteert je bovendien in jouw ontwikkeling en biedt daarom ruime opleidingsmogelijkheden aan,
technische meetings, beurzen, et cetera.
Selectie
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!
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.

