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SAP Testmanager
Sogeti levert SAP diensten en producten voor de integratie van bedrijfsprocessen middels SAP alsmede
OpenText/Streamserve oplossingen binnen zowel middelgrote als grote (internationale) organisaties.
Juist nu, nu innovatie, snel kunnen (mee)veranderen met de markt aan de orde van de dag zijn, kiezen steeds meer van
onze klanten voor de standaardoplossingen van SAP voor hun primaire en secundaire processen.
Maar niet alleen de oplossingen van SAP, ook de diensten van de leverancier moeten aansluiten bij deze behoefte uit de
markt.
Sogeti heeft heldere keuzes gemaakt op het terrein van de dienstverlening rondom SAP.
Onze focus ligt binnen het speelveld van SAP ECC (Finance & Logistics), SAP Testen, SAP Output Management
alsmede Technisch & Functioneel beheer.
Op deze vier gebieden ondersteunen wij de klant met oplossingen en diensten.
Bovendien nemen wij richting klant het advies alsmede de zorg voor de implementatie en integratie van nieuwe SAPoplossingen rondom het SAP S/4HANA platform op ons.
Zo bieden wij klanten rondom het S4/HANA platform oplossingen en diensten op het gebied van:
· SAP in the Public Cloud;
· Migraties vanuit SAP BW naar SAP for HANA;
· Kennis en advies i.r.t. de financiële en logistieke modules binnen de S4/HANA Business Suite.
Tevens zijn we middels onze proposities rondom SAP Testen prima in staat om project- en kwaliteitsaspecten rondom
migraties uit te voeren, meestel op basis van de Agile, Scrum en DevOps methodiek.
Onze collega’s worden vanzelfsprekend ook opgeleid en getraind in deze onderwerpen en hiervoor bieden we onze
(toekomstig) collega’s tal van interessante Learning&Development platformen alsmede de Sogeti-Acedemy, zowel in– als
externe opleidingen o.b.v. een met SAP Nederland, per specifiek onderdeel, afgestemd opleidingscurriculum.
We zijn hard op zoek naar ervaren SAP professionals die willen bijdragen aan het verwezenlijken van onze
groeiambities.
Ben jij op zoek naar een werkgever waar je je als SAP consultant sterk kunt ontwikkelen richting de nieuwste SAPdienstverlening ?
Onze Business Line SAP Solutions biedt haar klanten ondersteuning bij nationale en internationale vraagstukken op ICTvlak met testadvies en testuitvoering. Medewerkers ontwerpen, ontwikkelen en beheren technologisch complexe
systemen. We gebruiken daarbij 'leading technology' met een focus op SAP-technologie.
Als SAP Test Manager ben jij hèt aanspreekpunt voor de omvangrijke en complexe (inter)nationale testtrajecten bij één
of meerdere onze vele opdrachtgevers. Het speelveld voor de SAP Test Manager is divers, je kun als SAP Test Manager
opereren bij SAP implementaties, updates/ upgrades alsmede in beheer- en onderhoudsomgevingen. Je bent
gesprekspartner op directieniveau en denkt strategisch mee over eventuele businessrisico’s van het project. Je verzorgt
de implementatie van testverbetering en bent actief met betrekking tot risicomanagement. Als SAP Test Manager
beheers je het hele pallet aan test skills om performance en stress testen, geautomatiseerde testen en handmatige
testen aan te sturen.
Als ervaren SAP Test Manager blijf je continu op zoek naar meer uitdaging en/of meer verantwoordelijkheid. Je bent in
staat als strateeg op directieniveau te acteren. Je neemt de verantwoordelijkheid in een testtraject en
stakeholdermanagement is je op het lijf geschreven.
Je volgt de laatste SAP ontwikkelingen op het gebied van HANA, FIORI, Solution Manager alsmede additionele SAP
gerelateerde vraagstukken rondom SAP processen en technieken ter ondersteuning van hun business. Denk hierbij aan
HANA migraties, greenfield implementaties, SAP Simple Finance projecten Fiori uitdagingen

Advisering over Performance Testen en Test Automatisering in een SAP landschap ga je eveneens niet uit de weg!
Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en de uitvoering van het gehele testtraject, binnen de planning, het budget en
met de juiste kwaliteit. Daarbij ben je eindverantwoordelijk voor het opstellen en verkrijgen van goedkeuring op het
(master-)testplan, inclusief risicoanalyse en teststrategie en vanzelfsprekend heb je als SAP testmanager ook ervaring in
Agile/Scrum omgevingen.
Bij voorkeur ook TMAP Next® of TMAP HD Testmanager en eventueel ISTQB en Scrummaster gecertificeerd.
Je bent in staat jouw team te inspireren en motiveren en in teamverband te laten samenwerken. Coachen en kennisdelen
met collega’s spreekt je aan. Het inzetten en gebruik maken van offshore mogelijkheden behoort tot je takenpakket.
Tevens heb je bij voorkeur kennis en ervaring rondom de Agile/Scrum aanpak en eventueel ook reeds enige DevOps
kennis en ervaring.
Als SAP consultant werk je op projectbasis zowel op kantoor als bij de klant en kun je ingezet worden in nationale of
internationale omgevingen.
Qua management skills ben jij goed in het managen van verwachtingen bij de klanten waarvoor je werkt en breng jij met
een passende resultaatgerichte houding een combinatie van zelfstandigheid, visie en creativiteit. Jij past bij ons omdat jij
een bovengemiddelde dosis ambitie hebt om je kennis continu te ontwikkelen en bij te blijven in het SAP-vakgebied.
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.

