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Young Professional Mobile iOS
Jij weet van wanten. Je bent ambitieus. Jij gaat voor een baan met impact.
Het conceptualiseren, ontwerpen en realiseren van mobile-apps die impact hebben op het leven van miljoenen users,dát
is een uitdaging die bij jou past. Je hebt al wat ervaring met het ontwikkelen van apps in iOS en bent toe aan een baan bij
een inspirerende werkgever die jouw carrière een boost gaat geven. Kan, bij Sogeti! Bij Sogeti ga jij aan de slag voor de
top van het Nederlandse bedrijfsleven. Wie weet ontwikkel jij binnenkort wel een app waarmee je de verlichting in huis
aanzet. Of een app waarmee je de rekening split?
Sogeti biedt jou...
… een rijke carrière waarin jouw talenten worden gezien en benut. Je gaat vliegend van start met het ‘Young
Professional Development Program’, waar je kennismaakt met de best practices van Sogeti’s dienstverlening en de
actuele markttrends. Onderdeel hiervan is een drieweekse business-course van de Amerikaanse Ohio University. Niet
mis, toch? Na deze opleiding ben jij, ambitieus als je bent, natuurlijk nog niet uitgeleerd. Sogeti’s cursus- en on-the-jobtrainingenaanbod biedt uitkomst. Jij krijgt kansen in overvloed om door te groeien tot bijvoorbeeld Lead Developer of
DevOps Specialist.
Wie ben jij?
Je bent in het bezit van een HBO- of WO-diploma in de Informatica of vergelijkbare richting. Je hebt ervaring met
objectgeoriënteerd ontwikkelen en met werken in iOS in Objective-C of Swift met XCode. Kennis van software design
patterns zijn een pré.
Over Sogeti
Sogeti is een gerenommeerde ICT dienstverlener. Sogeti staat bekend om haar hoge kwaliteit van dienstverlening,
uitgebreide opleidingsmogelijkheden en informele bedrijfscultuur. Sogetisten staan te boek als topprofessionals en
worden hoog gewaardeerd in het ICT-landschap. Kom je bij Sogeti werken? Dan kun je rekenen op ervaren collega’s die
graag hun kennis met je willen delen. Want, met elkaar boek je de beste resultaten. Kortom: een topwerkgever!
Wil jij deel ook uitmaken van een jong en dynamisch team met collega's die jouw passie voor mobile delen? Solliciteer
dan 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.

