Image not readable or empty
sites/all/themes/sogeti/logo-screen.png

Young Professional Test & Quality Engineer NoordoostNederland vacature
Young Professional Test & Quality Engineer Noordoost
Durf jij mee te delen in het succes van de nummer 1 dienstverlener in Nederland op het gebied van IT?
Jij wilt leren en jezelf zowel vakmatig als persoonlijk ontwikkelen. Daarom ben jij op zoek naar een topcarrière en een
baan die je uitdaagt en stimuleert. Een carrièrestap waarmee jij het beste uit jezelf haalt. Is dit een aardige analyse van
jouw requirements? Ontdek dan wat Sogeti jou kan bieden!
Ons idee van jouw carrière
De toekomst van een organisatie staat in directe relatie tot de kracht van de medewerkers. Als onze medewerkers zich
blijven ontwikkelen, dan groeit Sogeti vanzelf mee. Daarom bieden we ICT Professionals alle kansen om hun kennis en
ervaring optimaal te verbreden door middel van uitdagende opdrachten in combinatie met ‘learning by doing’ volgens de
nieuwe technologieën en methodes, bv. Agile/Scrum, Mobile en natuurlijk TMap. Kortom, Young Professionals geven we
een vliegende start.
Herken jij jezelf
Om mee te beginnen; je woont in Noordoost-Nederland. Wat kun je? Die vraag stelt ieder bedrijf dat op het punt staat
iemand aan te nemen. Wie ben je? Die vraag stelt Sogeti meteen daarna. We vinden het belangrijk dat je bij ons past.
Vooral qua mentaliteit. Een professional van Sogeti is namelijk geen gemiddelde professional. Het is er een met een
aantal uitgesproken eigenschappen. Gedreven. Resultaatgericht. En niet snel tevreden.
Wat niet wil zeggen dat je nooit met hem of haar kunt lachen. Integendeel. Plezier hoort wat ons betreft net zo goed bij
werken. Maar we gaan op de eerste plaats voor de inhoud. Voor gedegen oplossingen die werken in de praktijk. Waarbij
we altijd proberen de verwachtingen te overtreffen. Zo kennen onze klanten ons.
Een vliegende start
Als Young Professional Test & Quality start je met een twee maanden durende basisopleiding. Onderdeel daarvan is een
Business Course aan de Ohio University in de Verenigde Staten. Daar maak je niet alleen kennis met Sogeti, de
universiteit biedt je óók een kennismaking met jezelf. Want naast vakmanschap vinden we het ook belangrijk dat je je als
persoon ontwikkelt. De basisopleiding aan de Ohio University is bekroond met een ‘Program Excellence Award’ door de
‘Higher Education Association’. Deze award roemt de unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteit. De
opleiding werpt duidelijk vruchten af in de praktijk!
Sogeti biedt jou
Een uitstekend loopbaanperspectief in een uitdagende werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief, een grote mate van
zelfstandigheid en de mogelijkheid om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening. Uiteraard krijg
je de kans om te blijven groeien en je verder te ontwikkelen in je vakgebied en je carrière. Samen stellen we jouw
ontwikkelplan op.

Over Sogeti Noordoost
Sogeti is een bedrijf met een informele werksfeer, veel opleidingsmogelijkheden en oog voor resultaat. Het
hoofdkantoor van Sogeti zit in Vianen. Begin 2019 is binnen Sogeti de Business Line Noordoost opgericht met
de focus op onze medewerkers en klanten in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Deze
Business Line opereert vanuit het satellietkantoor van Sogeti in Groningen.
Wil jij het beste uit jezelf halen? Solliciteer dan direct en wie weet word jij ook een Sogetist.

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.

