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Young Professional Mobile Test Engineer
Je bent een perfectionist. Je ben gek op mobile. Je gaat voor een topbaan.
Mobile apps perfectioneren, praktijkbestendig maken en testen. Je wil niets liever dan daar je baan van maken. Dat kan,
bij Sogeti! Je hebt een passie voor mobile en wil graag apps ontwikkelen met impact. Jij wil miljoenen users bereiken. Of
het nu gaat om het mobiel aanpassen van de temperatuur in huis, afrekenen met een vingerafdruk of het splitten van een
rekening, jij weet welke kwaliteitseisen en appfunctionaliteiten ervoor nodig zijn. Je ambitie is om je tot een
topprofessional te ontwikkelen. Je bent dan ook klaar voor een baan die jouw carrière een vliegende start geeft.
Sogeti biedt jou...
…een professionele carrière waarin jouw talenten volledig tot hun recht komen. In het ‘Young Professional Development
Program’ maak je kennis met de best practices van Sogeti’s diensten. In het programma leer je ook alles over de actuele
markttrends en ontwikkel je je zakelijke skills. Wereldburger als jij bent, vind je het vast geen probleem om de drieweekse
business-course van de Ohio University in de Verenigde Staten te volgen!? Ook na dit programma blijf je je ontwikkelen.
Met je groeiende werkervaring en gedegen coaching van onder meer je unitmanager groei jij uit tot bijvoorbeeld Lead
Developer of DevOps Specialist.
Wie ben jij?
Je bent in het bezit van een HBO- of WO-diploma in de IT. Je hebt een ontwikkeld oog voor detail en gaat alleen voor de
hoogste kwaliteit. Je hebt bij voorkeur al ervaring met het (functioneel) testen van apps met Tmap of ervaring met
testautomatisering voor apps met tools zoals Calabash.
Over Sogeti
Sogeti is een gerenommeerde ICT dienstverlener en creëert vlaggenschip-apps voor de top van het bedrijfsleven in
Nederland. Bij Sogeti gaat een hoge kwaliteit van dienstverlening hand in hand met uitgebreide opleidingsmogelijkheden
en een open bedrijfscultuur. Sogetisten staan te boek als topprofessionals en worden hoog gewaardeerd in het ICTlandschap. Kom je bij Sogeti werken? Dan kun je rekenen op ervaren collega’s die graag hun kennis met je willen delen.
Wil jij deel uitmaken van een gedreven, sterk team dat net als jij gek is op mobile apps? 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.

