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Young Professional Cloud Native vacature
Jij bent net afgestudeerd. Jij bent ambitieus. Jij wil vooruit.
Heeft iemand een IT-gerichte vraag? Jij zoekt uit hoe je kunt helpen. Je bent sociaal, gedreven en werkt hard om je
doelen te bereiken. Herken jij je hierin? Dan ben je bij Sogeti op je plek.
Als Young Professional Cloud Native word je intern opgeleid tot Cloud-professional. Het maakt dan ook niet uit als je nog
niet veel ervaring hebt binnen het Open Source-vakgebied. Tijdens de opleiding start je met Redhat. Daarnaast leer je
bijvoorbeeld werken met Infrastructure as a Code, zoals Chef en Ansible.
Jij bepaalt wat je leert. Sogeti maakt je specialist.
Sogeti biedt jou…
Bij Sogeti staat jouw ontwikkeling voorop. Je krijgt dan ook een ruim aanbod aan training- en coachingsprogramma’s.Het
begint al goed, want je start met een opleiding in Ohio. Hier leer je het beste uit jezelf te halen en te handelen als een
ware Sogetist. Je hebt onder andere de RHCSA -certificering onder de knie.en het is aan jou om je verder te ontwikkelen
tot een pro op het gebied van Cloud Services.
Standplaats
Meestal werk je aan een project op de locatie van een klant. Veelal gedetacheerd en soms samen met een projectteam
van Sogetisten.
Wie ben jij?
- Jij hebt een hbo- of wo-opleiding Informatica, of een technische richting
- De laatste ICT (Cloud)-ontwikkelingen? Jij kent ze!
- Jij leert graag. Veel.
- Jij doet alles voor een ‘thumbs up’ van de klant
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden. En nee, niet alleen digitaal :-)
Over Sogeti
Kom je bij Sogeti werken? Verwacht dan een warm welkom in een ambitieus bedrijf met een goede, informele werksfeer.
Je hebt ruim 125 Cloud-collega’s die vol enthousiasme te werk gaan om klanten te helpen met hun Cloud Journey.
Sogeti geeft jou het vertrouwen dat nodig is om je te ontwikkelen. Je kunt dus rekenen op vrijheid, maar ook altijd op de
ervaren collega’s die je met raad en daad bijstaan.
Solliciteer hier op de functie Young Professional Cloud Native, 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.

