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Young Professional High Tech
Jouw keuze voor een technische opleiding was gemakkelijk, want je bent geïnteresseerd in hoe dingen in elkaar zitten.
Als kind haalde je al apparaten uit elkaar om ze vervolgens weer in elkaar te zetten. Nu je je technische opleiding hebt
afgerond, wil je ervaring opdoen in het werkveld. Dat komt goed uit, want Sogeti is op zoek naar gemotiveerde
afgestudeerden met een passie voor techniek.

Wat biedt Sogeti een Trainee High Tech
…alles wat nodig is om jouw High Tech-kennis en ervaring een flinke boost te geven. Je begint met een leertraject waarin
je alle kneepjes van het vak leert. En dat begint al lekker: met een reis naar Ohio. Hier ga je samen met je nieuwe
collega’s drie weken aan verschillende opdrachten werken. Eenmaal terug in Nederland vervolg je je opleiding met
cursussen en trainingen, om zowel je High Tech-ervaring als je communicatieve vaardigheden verder te verbreden.
Binnen twee maanden zit jij al op het niveau van een Young Professional. Een betere start van je carrière kun je je niet
wensen.
Werken bij de top van het bedrijfsleven…
Heb je de opleiding tot Young Professional High Tech succesvol afgerond dan ga je aan de slag bij onze klanten. Je
werkt bij de top van het bedrijfsleven, waar je interessante klussen gaat doen en natuurlijk in no time ontzettend veel
leert. Uiteraard krijg je daarnaast van Sogeti uitgebreide opleidingsmogelijkheden om je verder te ontwikkelen.
Je krijgt bij Sogeti veel vrijheid, maar wordt niet in het diepe gegooid. Zo kun je altijd rekenen op professionele
begeleiding die aansluit bij jouw persoonlijke ontwikkelingsplan. Het gaat namelijk over de doorgroeimogelijkheden
binnen Sogeti).
Bij Sogeti bestaat het leven niet alleen uit hard werken. Het bedrijf organiseert regelmatig informele events, uitjes en
activiteiten om collega’s beter te leren kennen.
Wie ben jij?
je hebt een technische hbo- of wo-opleiding afgerond;
je bent kwaliteitsgericht en van nature nieuwsgierig;
tijdens je studie heb je al ervaring opgedaan met softwareontwikkeling;
je hebt maximaal twee jaar werkervaring in de branche;
je hebt een passie voor techniek. Jouw pijlen zijn erop gericht een High Tech-professional te worden.
Over Sogeti
Kom je bij Sogeti werken? Verwacht dan een warm welkom in een internationaal bedrijf met een goede, informele
werksfeer. Met wereldwijd ruim 3000 High Tech-collega’s biedt Sogeti je de kans om jouw vakmanschap te verder te
ontwikkelen en te delen. Hierbij kun je rekenen op de ervaren collega’s die je met raad en daad bijstaan.
Start nu je carriere bij Sogeti
Ben jij klaar om je werkervaring een boost te geven? Solliciteer dan op de functie Young Professional High Tech!
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.

