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Young Professional Cloud vacature
Young Professional Cloud
Bij Sogeti kan jij jezelf als Young Professional Cloud ontwikkelen in meerdere richtingen. Allereerst leg je een basis
binnen het Microsoft domein. Na de basis ondersteunen we je door te specialiseren in wellicht andere, diepere Microsoft
technologieën zoals Private Cloud, Azure, Communication of Messaging, maar je kan ook kiezen voor producten van
andere partijen zoals Redhat. Kortom de mogelijkheden zijn legio. Jij bepaalt!
Naast theoretische kennis doe je werkervaring op bij de klanten van Sogeti.
Onze klanten behoren tot de top 500 van het Nederlandse bedrijfsleven. Wij werken onder andere voor banken,
verzekeraars, detailhandel, logistiek, luchtvaart, overheid, productie- en nutsbedrijven.
Jouw profiel
Wij vertrouwen volledig op jouw vakkennis en je klantgerichte benadering. De vrijheid die daarbij hoort vinden wij
vanzelfsprekend.
We vinden het belangrijk dat je beschikt over:
• Een afgeronde HBO Informatica opleiding;
• Kennis van actuele ICT (Cloud) ontwikkelingen;
• Een klantgerichte en proactieve houding;
• Goede communicatieve vaardigheden.
Daarnaast heb je al een voorsprong als je:
• (Deels) gecertificeerd bent in Microsoft en/of;
• (Deels) gecertificeerd bent in Linux.
Vanzelfsprekend mag jij rekenen op maximale ondersteuning als het gaat om je eigen ontwikkeling. Sogeti biedt je een
ruim aanbod aan opleidingen en trainingen, coaching en programma’s om jouw IT-kennis, je commerciële kwaliteiten én
je soft skills te verbeteren. Als Young Professional start deze ontwikkeling in de basisopleiding. Hier ga je o.a. diverse
Microsoft certificeringen en een ITIL-certificaat behalen. Daarnaast zal je een flinke persoonlijke groei gaan ervaren aan
de Ohio University in Athens (USA). Hier ga je drie weken het beste uit jezelf (leren) halen.
Als jij je dan ook nog thuis voelt bij een ambitieus bedrijf met een informele, persoonlijke bedrijfscultuur, waar
klanttevredenheid hoog in het vaandel staat, solliciteer dan 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.

