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Android Developer vacature
Je bent creatief. Je wilt verschil maken. Je gaat voor mobile.
Voor het bedenken, ontwerpen en realiseren van sterke mobile-apps mag men jou ’s nachts wakker maken.

Android Development Professional
Jij weet hoe je Android-apps met impact ontwikkelt en levert ze op tijd af. Of het nu gaat om betalen met een
vingerafdruk, het delen van de bar-rekening of het mobiel aanpassen van de (sfeer-)verlichting in huis, jij weet welke
integrale functionaliteiten toegevoegde waarde hebben voor de eindgebruiker. Jij zorgt er bovendien voor dat jouw apps
het toonbeeld zijn van gebruikersvriendelijkheid en veiligheid. Omdat je breed georiënteerd bent, kun je ook prima buiten
de Android-omgeving werken. Met jouw ambitie en leergierigheid sta jij te boek als iemand die er alles aan doet om niet
alleen zichzelf, maar ook zijn collega’s te laten groeien in het vak.
Sogeti biedt jou...
…een blinkende carrière waarbinnen jouw talenten tot hun recht komen. Bij Sogeti zijn er legio mogelijkheden om jouw
expertise te verrijken en een topcarrière uit te stippelen. Sogeti’s enorme cursus- en opleidingsaanbod staat tot jouw
beschikking. Zo kun je bijvoorbeeld je ‘AppCademy’-certificaat halen en eventueel (een update van) het Associate
Android Developer Certificate. Zo krijg jij alle gelegenheid om door te groeien naar bijvoorbeeld Lead Developer, DevOps
Specialist of Mobile Consultant.
Wie ben jij?
Je bent in het bezit van een hbo- of wo-diploma Informatica of een vergelijkbare richting en hebt bij voorkeur ook een
Associate Android Developer Certificate. Je beschikt over ruime ervaring in objectgeoriënteerd ontwikkelen en het
werken met Java en/of Kotlin en Android Studio. Daarbij heb je kennis van en ervaring met software design patterns en
ben je gewend om in sprints te werken binnen Agile/Scrum. Je bent thuis in relevante beveiligingsconcepten en (pré) het
lanceren en beheren van apps (Google Play Store). Je weet van wanten als het om Android gaat, maar draait ook je
hand niet om voor andere omgevingen.
Over Sogeti
Sogeti creëert flagship-apps voor de topbedrijven in Nederland. Sogeti is een IT-dienstverlener die haar werknemers
continu stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Door trainingen en cursussen, maar ook gezellige, verbindende
activiteiten buiten werktijd. Sogetisten zetten zich dagelijks in om de top van het Nederlandse bedrijfsleven het beste van
het beste te bieden. Werknemers van Sogeti staan dan ook bekend als topprofessionals met oog voor detail.
Wil jij als Android Developer onderdeel worden van een dynamisch team met een passie voor mobile? Solliciteer direct!

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.

