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Young Professional Test & Quality Engineer vacature
Young Professional Test & Quality Engineer
Jij bent een harde werker en altijd bereid om meer te leren over je vak. Je hart gaat sneller kloppen van het vervaardigen
van IT-applicaties. Je zou dan ook graag een aandeel leveren in dit proces. Sogeti biedt je die kans! Als Young
Professional Test & Quality duik je in de techniek waarbij je de systemen vanbinnen en -buiten leert kennen en ontwikkel
je een brede blik op het totale werkproces. Niet zonder hulp uiteraard. Er staan opleiders voor je klaar die jou in een mum
van tijd omtoveren tot pro op het gebied van Testing. Dat is niet mis, toch?
Sogeti biedt jou…
Een vliegende start in de wereld van ICT-dienstverlening!
Werken bij Sogeti betekent voor jou het begin van een boeiende carrière. Sogeti biedt je alles wat je nodig hebt om je te
ontwikkelen en door te groeien in je vakgebied. Je volgt eerst drie maanden een basisopleiding waarbij zowel je IT-kennis
als je communicatieve en sociale vaardigheden worden getraind. Deze opleiding trapt af met een onvergetelijke reis naar
Ohio, waar je een Business Course volgt aan de Ohio University. Daar stort je je samen met mede-Sogetisten op
opdrachten die je direct actief laten kennismaken met het bedrijfsleven. Eenmaal terug in Nederland vervolg je de
opleiding intern, en ben jij in korte tijd heel wat ervaring en certificeringen rijker. Heb je de opleiding succesvol afgerond
en wil je graag blijven werken bij Sogeti? Kan! Je krijgt dan een vast contract aangeboden, met mooie
arbeidsvoorwaarden. Als dat niet aantrekkelijk is?!
Waar ga je aan de slag?
Jij bent flexibel en dat komt goed uit, want bij Sogeti verander je regelmatig van werkomgeving. Je werkt namelijk vaak
op locaties van klanten uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Zo kom je nog eens ergens, en dat staat niet
verkeerd op je cv!
Wie ben jij?
Jij bent een Sogetist in de dop: gedreven, initiatiefrijk, en altijd bezig met resultaatverbetering. Maar jij kent ook het
plezier in én na het werk: jij kijkt uit naar Sogeti’s leuke bedrijfsuitjes en gaat met plezier naar interessante technische
meetings en evenementen.
De belangrijkste overeenkomst tussen jou en Sogeti? De passie voor techniek en IT! Jij gaat voor inhoud, oplossingen
die werken en het overtreffen van verwachtingen. Het kan altijd beter, en jij bent degene die uitzoekt hoe.
Over Sogeti
Wist je dat Sogeti marktleider is op het gebied van testen? En dat Sogeti de ontwikkelaar is van onder andere TMap; dé
wereldwijde marktstandaard in testmethodiek. Ruim 650 Testconsultants houden zich hiermee bezig, gebundeld in
expertises rond Testengineering, Testing Services, Testmanagement en Consultancy en Testautomatisering. Sluit jij je
hierbij aan?
Maak jij graag een vliegende start als Young Professional Test & Quality Engineer? Solliciteer direct en wie weet nodigt
Sogeti jou uit voor de selectiedagen. Tijdens de selectiedag voer je uiteraard een gesprek en leg je een capaciteitentest
af. Daarna krijg je direct te horen of je Sogeti’s nieuwe Young Professional bent.
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.

