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Young Professional Cloud Productivity vacature
De ideale digital workspace? Jij richt ‘m in!
Overal documenten kunnen openen, bewerken, delen… Welk bedrijf wil dat nu niet? Als Young Professional Cloud
Productivity leer jij hoe je de ideale digital workspace inricht voor je klant. De wensen en behoeften verschillen per
organisatie. Jij kunt dan ook goed luisteren, meedenken en adviseren. Tijdens de opleiding ga je onder meer aan de slag
met lean en scrum. waarbij MCSA/MCSE Microsoft Office 365 de basis vormt.
Jij bepaalt wat je leert. Sogeti maakt je specialist.
Sogeti biedt jou…
Heb je nog niet zoveel ervaring in het Cloud-vakgebied? Geen probleem. Sogeti leidt jou intern op tot professional. Dit
begint met drie weken in Ohio! Niet slecht, toch? In Ohio werk je samen met andere Sogetisten aan verschillende
projecten. Hard werken? Ja. Maar beslist een unieke ervaring waarbij je veel leert en een enorme persoonlijke groei
doormaakt.
Eenmaal terug in Nederland vervolg je de opleiding waarbij je je IT-kennis vergroot en je commerciële kwaliteiten
perfectioneert. Uiteraard komen ook je soft skills rijkelijk aan bod. Aan het einde van de opleiding heb je onder andere
Microsoft- en meerdere Exin-certificaten en ben jij klaar om je te specialiseren. Ook hierbij word je maximaal ondersteund
door Sogeti.
Waar ga je aan de slag?
Sogeti heeft een eigen Sogeti SMART workspace: Workspace as a Service (WaaS). Deze digitale werkomgeving is
gebaseerd op Office 365, en succesvol uitgerold bij diverse toonaangevende Enterprise-klanten, waaronder het onderwijs
en de detailhandel. Jij gaat voor een aantal van deze klanten aan de slag! Zo werk je aan heel verschillende opdrachten;
want voor elk bedrijf ziet een workspace er anders uit. Leerzaam dus!
Wie ben jij?
- Jij hebt een hbo- of wo-opleiding Informatica, of een technische richting
- De laatste ICT (Cloud)-ontwikkelingen? Jij kent ze of wilt ze leren kennen!
- Jij leert graag. Veel.
- Jij doet alles voor een ‘thumbs up’ van de klant
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden. En nee, niet alleen digitaal J
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 Productivity, en sluit je aan bij Sogeti’s team van Cloudprofessionals!
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.

