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Young Professional Mobile Xamarin
Je bent ambitieus. Jij loopt voor. Jij wil impact hebben.
Het conceptualiseren, ontwerpen en realiseren van mobile-apps die impact hebben op miljoenen users, dát past bij jou.
Bij Sogeti kan dat! Jij weet al wat van Xamarin en wil meer leren en kunnen in deze omgeving. Of het nu gaat om betalen
met een vingerafdruk, het splitten van een rekening of het mobiel aanpassen van de temperatuur in huis, jij weet hoe
deze app-functionaliteiten het leven van de eindgebruikers gemakkelijker maken. Je bent dan ook toe aan een baan die
jouw carrière een perfecte start geeft.
Sogeti biedt jou...
… een schitterende carrière die recht doet aan jouw kwaliteiten en wensen. Met het ‘Young Professional Development
Program’ krijg je een vliegende start. Daarin ga je kennismaken met de best practices van onze diensten, de meest
actuele markttrends en - last but not least - behaal je je ‘AppCademy’-certificaat. Onderdeel van het programma is een
drieweekse business-course van de Ohio University in de Verenigde Staten. Na dit programma houdt het niet op!
Sogeti’s cursus- en on-the-job-trainingenaanbod is enorm. Kansen te over om door te groeien naar functies als Lead
Developer of DevOps Specialist.
Wie ben jij?
Je hebt een HBO- of WO-diploma in de Informatica of bent afgestudeerd in een soortgelijke studierichting. Je beschikt
over ervaring met objectgeoriënteerd ontwikkelen en met het ontwikkelen van crossplatform Apps in C# met Xamarin
Studio of Visual Studio. Kennis van software design patterns? Heel mooi meegenomen!
Over Sogeti
Sogeti is een gerenommeerde ICT dienstverlener en creëert vlaggenschip-apps voor de top van het Nederlandse
bedrijfsleven. Bij Sogeti gaat dienstverlening van topniveau hand in hand met uitgebreide opleidingsmogelijkheden en
een open bedrijfscultuur. Sogetisten worden dan ook hoog gewaardeerd in het ICT-landschap en staan erom bekend van
een grapje te houden.
Passie voor mobile en klaar voor een vliegende start? Solliciteer dan snel!
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.

