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Young Professional Cloud Transformation vacature
Steeds meer bedrijven brengen hun data, applicaties en werkzaamheden over naar de Cloud. Dat lijkt simpel, maar er
zijn talloze opties… Als Young Professional Cloud Transformation bied jij hierin een helpende hand.
Jij bent een sociaal, behulpzaam en gedreven persoon. Heeft iemand een vraag? Jij duikt erin om het antwoord vinden.
Leren is geen ‘moeten’, jij staat te popelen om alles te weten te komen over Cloud Services. Dat komt goed uit, want
Sogeti staat met een groot aanbod aan opleidingen en trainingen klaar om een specialist van je te maken.
Jij bepaalt wat je leert. Sogeti maakt je specialist.
Sogeti biedt jou…
MCSA, MCSE, Microsoft Azure. Je leert het allemaal tijdens de interne opleiding van Sogeti. Deze opleiding begint met
een business trip naar Ohio. Hier ga je aan verschillende opdrachten werken, samen met de andere Young professionals
van Sogeti. Een onvergetelijke trip. Terug in Nederland vervolg je je opleiding met een legio aan trainingen, cursussen en
coaching. Sogeti doet er alles aan jouw IT-kennis volledig te maken en je commerciële kwaliteiten te verbreden. Aan het
eind van de opleiding heb jij verschillende Microsoft-certificaten in handen en ben je klaar om je te vormen tot engineer in
Cloud Services.
Waar ga je aan de slag?
Sogeti heeft een indrukwekkend track-record van Cloud-migraties bij diverse toonaangevende Enterprise-klanten. Denk
aan banken, verzekeraars, de detailhandel, logistiek, onderwijs en overheid. Jij gaat bij een aantal van deze klanten aan
de slag. Eerst gedetacheerd, maar op den duur kun je ook op projectbasis verschillende Cloud-transities uitvoeren.
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 Transformation, 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.

