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PMO (Engagement Officer) Vacature
PMO (Engagement Officer)
Plannen is jouw tweede natuur. Structuur zit je in het bloed. Gewoon goed? Niet voor jou, jij gaat voor perfect!

Wat doe je als PMO-er
Je bent een talentvol facilitator van IT-projecten met een passie voor techniek en digitalisering. Je wordt blij van het
maken van planningen, verzamelen van gegevens en opstellen van exacte rapportages en presentaties. Als het gaat om
de voortgang van een project, kun jij op elk moment van de dag met een update op de proppen komen. Je neemt de
projectleiding niet alleen veel werk uit handen, je attendeert ook proactief als zaken vertragen of er problemen (dreigen
te) ontstaan. Je voelt je als een vis in het water binnen een team en dealt sociaalvaardig en discreet met verschillende
stakeholders. Verandert er plots iets? Geen probleem, jij bent stressbestendig en schakelt snel.
Sogeti biedt jou...
een succescarrière waarin jouw talenten en ambities tot uitdrukking komen. Sogeti biedt je alle kansen om te groeien. Via
een groot aanbod aan trainingen en cursussen kun jij je expertise uitbouwen tot die van een topprofessional. Daarbij
organiseert Sogeti veel sociale en vakinhoudelijke meetings waar je makkelijk in contact komt met anderen en ervaringen
kan uitwisselen.
Wie ben je?
Je beschikt over een hbo-diploma van een studie als bedrijfskunde, facilitair management of commerciÃ«le economie. Je
hebt 2 à 3 jaar werkervaring in een PMO-functie of een vergelijkbare rol, waarbij je kennis en ervaring hebt opgedaan met
Prince 2 en P3O. Omdat je ambitieus en buitengewoon leergierig bent, weet jij je verschillende tools snel eigen maken.

Waar kom je te werken?
Naast je inzet bij onze klanten op locatie is werken op een van de locaties van Sogeti een mogelijkheid. De locaties zijn
Capelle aan den IJssel, Vianen, Amersfoort, Groningen, Eindhoven en Amsterdam.
Over Sogeti
Sogeti staat bekend om haar hoge kwaliteit van dienstverlening, uitgebreide opleidingsmogelijkheden en gezellige, open
bedrijfscultuur. Sogetisten worden door de top van het Nederlandse bedrijfsleven ingezet voor complexe IT-vraagstukken
en alom gewaardeerd om hun vakkennis en inzet. Werken bij Sogeti betekent dan ook dat je kunt rekenen op uitdagende
projecten en plezier op de werkvloer!
Vragen?
Natalie Aubel staat voor je klaar: 06-31919878. Overtuigd dat deze functie jou op het lijf geschreven is? Solliciteer dan nu.
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.

