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Young Professional Mobile
Jouw telefoon staat vol apps. Jij snapt wat er nodig is. Jij wil vooruit.
Of het nu gaat om het conceptualiseren, maken, testen of het lanceren van apps, jij wordt enthousiast van alles wat met
mobile te maken heeft. Voor jou is alleen ‘the sky the limit’. Je bent op zoek naar een baan en een werkgever die jouw
carrière een flinke boost geven. Bij Sogeti krijg je dat!
Sogeti biedt jou...
… een topcarrière die al jouw kwaliteiten en wensen tot hun recht laat komen. Voordat je aan de slag gaat, volg je een
drie maanden durende basisopleiding voor mobile. Onderdeel daarvan is een business-course aan de Ohio University in
de Verenigde Staten. Niet verkeerd toch? Maar, hier stop jouw ontwikkeling niet! Na jouw vliegende start kun je bij Sogeti
stapsgewijs jouw topcarrière uitstippelen. Een grandioos aanbod van opleidingen, trainingen, certificeringstrajecten en
professionele loopbaancoaching staat daarbij tot jouw beschikking. Je kunt doorgroeien naar functies variërend van
iOS/Android Developer, Mobile Consultant tot Mobile Lead Developer, UX/UI Designer of Certified Scrummaster.
Wie ben jij?
Je hebt een HBO- of WO-diploma in de Informatica of bent afgestudeerd in een soortgelijke studierichting. Jij bent
gedreven, initiatiefrijk en altijd bezig met resultaatverbetering; kortom een echte Sogetist in de dop. De belangrijkste
overeenkomst tussen jou en Sogeti? De passie voor techniek en IT! Jij gaat voor inhoud, voor effectieve en efficiënte
oplossingen. Het kan altijd beter. En jij bent degene die uitzoekt hoe.
Selectie
Om in aanmerking te komen voor het Young Professional Program word je uitgenodigd op een van Sogeti’s
selectiedagen, waar je een gesprek voert en een capaciteitstest aflegt. Ongeduldig? No problem. Aan het einde van de
dag krijg je direct te horen of jij deze topbaan krijgt.
Over Sogeti
Sogeti is een ICT-dienstverlener die haar werknemers voortdurend stimuleert om het optimale uit zichzelf te halen. Door
trainingen en cursussen, maar ook door toffe activiteiten buiten werktijd zetten Sogetisten zichzelf als topprofessionals op
de kaart. Niet voor niets staan Sogetisten bekend als gedreven, betrouwbaar én in voor een grapje.
Wil jij deel uitmaken van een ambitieus team met een passie voor mobile? Solliciteer dan hier!
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.

