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Young Professional Test Automation
Jij denkt vooruit. Jij wil meerwaarde leveren. Jij weet
hoe het beter kan.
Als Young Professional Test Automation bedenk, ontwikkel en optimaliseer je de automatisering van testprocessen door
de slimme inzet van testtools. Jij weet hoe belangrijk het automatiseren van testprocessen is en brengt met jouw
performance-tests systemen naar hoge(re) prestatienormen. Je bent ambitieus en leergiering en staat te popelen om te
werken met vooraanstaande tools en partners.

Sogeti biedt jou...
…een mooie carrière, gefundeerd op jouw kwaliteiten en talenten. Je maakt een vliegende start met het ‘Young
Professional Development Program’, waarin je kennismaakt met de best practices van Sogeti’s diensten, de actuele
markttrends en waarmee je je ‘AppCademy’-certificaat haalt. Onderdeel van het programma is een drieweekse businesscourse van de Ohio University in de VS. Maar, hier stop het niet! Ook na dit programma kun je jezelf ontwikkelen binnen
Sogeti. Het cursus- en de on-the-job-trainingen-aanbod is ongekend breed. Je hebt dan ook volop kans om door te
groeien tot bijvoorbeeld Testtool Engineer of Testtool Consultant.

Je gaat werken bij…
Je gaat aan de slag in de business-line Test Automation, waar je samen met enthousiaste collega-testtoolers de wereld
van het testen gaat automatiseren. Je werkt zowel op projectbasis bij Sogeti op kantoor, als bij de klant op locatie. Lekker
veelzijdig!

Wie ben jij?
Je hebt een HBO- of WO-diploma in de Informatica of bent afgestudeerd in een soortgelijke studierichting. Jij bent een
Sogetist in de dop: gedreven, initiatiefrijk, en altijd bezig met resultaatverbetering. Maar jij kent ook het plezier in én na
het werk. Wat komen jij en Sogeti overeen? Een passie voor techniek en IT! Jij gaat voor inhoud, voor effectieve
oplossingen en het overtreffen van verwachtingen.

Over Sogeti
Sogeti is een ICT-dienstverlener die haar werknemers voortdurend stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Door
trainingen, cursussen en toffe activiteiten buiten werktijd. Sogetisten zetten zich dagelijks in om de top van het
Nederlandse bedrijfsleven het beste van het beste te bieden.
Ben jij er klaar voor om onderdeel te worden van een jong, ambitieus en dynamisch team? 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.

