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SAP Tester
Vacature SAP Tester
Jij bent een IT-brainy met een allergie voor bugs en haperende processen. Jouw talent is jouw ambitie. Scherp toetsen
en continu verbeteren, daar draait het om bij jou.

Aan de slag als Sap Tester
Jij hebt de knowhow in huis om te werken op het complexe snijvlak van SAP-techniek en business. Als SAP Tester
beheers en neutraliseer je de risico’s die klanten lopen bij het toepassen van (nieuwe) SAP-processen en -technieken in
hun businesses. Met jouw analytische skills weet je feilloos elke hobbel op de SAP-weg te contextualiseren, te doorzien
en met maatwerk op te lossen. Je voorkomt altijd liever dan je geneest, maar als het nodig is, ben je ook die granieten
back-up waar de klant op kan rekenen.

Een loopbaan die matcht bij jouw ambities en talenten.
Voor Sogeti zijn bedrijfssucces en werknemerskracht twee zijden van dezelfde medaille. Sogeti heeft niet voor niets een
giga-aanbod van opleidingen, technische meetings en professionele events. SAP-experts hebben daarbij de mogelijkheid
hun kennis van de nieuwste ontwikkelingen rondom SAP Cloud, SAP S/4 HANA, SAP Analytics en SAPoutputmanagementoplossingen up-to-date te houden. Bij de Sogeti-Academy kun je hiervoor een met SAP Nederland
afgestemd opleidingscurriculum volgen. Ook kun je gebruikmaken van meerdere interessante (SAP) Learning &
Development platforms. Kortom: jouw ontwikkeling staat centraal.

Wie ben jij?
Je bent gecertificeerd als - of bereid jezelf binnen afzienbare tijd te certificeren tot - MAP Next®/TMAP HD Testengineer
en ISTQB-Testengineer. Je hebt kennis en aantoonbare ervaring met het testen van een of meerdere SAP-modules. Bij
voorkeur heb je meerdere jaren ervaring met SAP op (minimaal) eindgebruikersniveau. Je hebt ervaring met, en kennis
van, DevOps en kan Agile/Scrum werken. Tot slot vind je het leuk om je verder te verdiepen in SAP-modulekennis en
SAP-methodologieën als SAP Hana, SAP Fiori of SAP Solution Manager.

Over Sogeti
Sogeti faciliteert niet alleen de loopbaanontwikkeling van haar medewerkers, maar zorgt ook voor een prettige, collegiale
sfeer. Sogetisten ontmoeten elkaar dan ook geregeld tijdens verschillende informele meetings en recreatieve activiteiten
rondom het werk. Bovendien werken Sogetisten uitsluitend bij gerenommeerde bedrijven waar ze gekend worden als
uiterst professioneel, gedreven en resultaatgericht. Kortom: een professional van Sogeti is geen gemiddelde professional.
Durf jij ook je kop boven het maaiveld uit te steken? Solliciteer dan snel!
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.

