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Cloud Productivity Engineer (Office 365)
Doelgericht, verantwoordelijk, onderzoekend, initiatiefrijk en creatief. Een aantal woorden die jou omschrijven. Als Cloud
Productivity Engineer ontwikkel, test en implementeer jij infrastructuren, om zo het fundament te leggen voor succesvolle
Cloud-omgevingen. Hierbij maak jij gebruik van de nieuwste technologieën én natuurlijk… van jouw eigen creativiteit.
Je bent verantwoordelijk voor de juiste installatie en werking van de beheerde omgevingen van klanten op zowel Cloud
als non-Cloud gebied. Met jouw ruime technische kennis is dat geen probleem. Actuele Cloud-ontwikkelingen, (onpremise) software- en besturingssystemen… Je weet er alles van! Bovendien pas je die kennis met gemak toe.
Sogeti biedt jou…
Heb je nog niet alle benodigde certificeringen, maar sta je wel te popelen om meer te leren over bepaalde software?
Sogeti steunt en faciliteert jou in je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt ruime opleidingsmogelijkheden aangeboden, zodat
jij je kunt ontwikkelen tot een specialist in Cloud Services.
Waar ga je aan de slag?
Sogeti heeft vele Enterprise-klanten. Je kunt zowel op projectbasis als via detachering worden ingezet bij verschillende
organisaties. Andere klanten, andere behoeften. Kortom: steeds een andere uitdaging.
Wie ben jij?
- je hbo- of wo-opleiding Informatica succesvol afgerond;
- minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
- minimaal afgeronde certificering op MCSA/MCSE-niveau (2012/2016), liefst middels de certificeringen 70-346 / 70-347.
- globale kennis van Cloud-oplossingen zoals Azure of AWS
- kennis van Niftex, Flow, Powerapps (dit is een pré)
- ervaring in het werken in DevOps, Agile, Scrum en/of ITIL omgevingen;
- je weet je weg te vinden in Microsoft Powershell;
- een klantgerichte en proactieve houding: jij weet van aanpakken en bent communicatief vaardig.
Over Sogeti
Sogeti is een ambitieus bedrijf met een goede, informele werksfeer. Kom je bij Sogeti werken? Dan kun je altijd rekenen
op ruim 125 Cloud-collega’s die niet alleen klaarstaan om klanten te helpen, maar ook hun collega’s graag een helpende
hand bieden. Samenwerken staat bij Sogeti centraal. Met elkaar boek je de beste resultaten.
Solliciteer hier op de functie Cloud Productivity Engineer, en sluit je aan bij Sogeti’s team van Cloud-professionals!
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.

