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Young Professional SAP Consultant
Zonder dat je het je realiseert maak je dagelijks indirect gebruik van SAP. Bij je boodschappen, het tanken, je gas water
en licht, je verzekeringen en ga zo maar door. Veel organisaties besturen hun bedrijf op basis van informatie die SAP hen
biedt. Innovatie staat bij deze bedrijven hoog op de agenda. Centraal staat de vraag klanten beter van dienst te zijn. Dat
gaat niet zonder innovatie. Natuurlijk staat SAP zelf daarbij niet stil en volgen innovaties elkaar snel op. Dynamiek viert
hoogtij.
Hiervoor zijn we op zoek naar jonge en gedreven (toekomstige) SAP consultants die zich staande weten te houden in de
dynamische wereld van onze klant. Consultants die de klant ondersteunen en ontzorgen op het gebied van SAP,
waardoor de klant zijn aandacht kan richten op zijn belangrijkste uitdaging: zijn business… Sogeti werkt graag met jou als
jonge, ambitieuze professional. We bieden je een carrière in SAP, waarbij het van belang is dat jij continue zicht houdt op
je eigen ontwikkelpad. In je carrière ontwikkel je inhoudelijk en arbeidsvoorwaardelijk en dat faciliteren we graag door
middel van opleidingen, coaching en spannende opdrachten. Te beginnen met een interessant en spannend SAP Young
Professional Program.
SAP Young Professional Program
Je wilt leren en je zowel vakmatig als persoonlijk ontwikkelen. Daarom ben je op zoek naar een topcarrière en een baan
die je uitdaagt en stimuleert. Een carrièrestap waarmee jij het beste uit jezelf haalt. Ontdek wat Sogeti jou kan bieden!
Jouw ontwikkeling
Het succes van Sogeti wordt voor een groot deel bepaald
door het vakmanschap van alle Sogetisten. Als jij jezelf blijft ontwikkelen, dan groeit Sogeti vanzelf mee. Daarom bieden
wij je de kans je kennis en ervaring te verdiepen en te verbreden. Wij dagen je uit alles uit jezelf te halen en geven jou
een vliegende start als SAP- Tester.
Jouw vliegende start
Bij Sogeti kan jij jezelf als Young Professional in de loop der tijd ontwikkelen tot bijvoorbeeld: SAP Testmanager of SAP
Functioneel Beheer Consultant. Ben jij gedreven en resultaatgericht? En zit jij vol passie voor je vak? Dan is “the sky the
limit” bij Sogeti.
Wij zijn op zoek naar jou als je:
• Een (bijna) afgeronde ICT HBO of WO opleiding in (Bedrijfskundige) Informatica of (Technische) Bedrijfskunde hebt;
• Nederlands- & Engels taalvaardig bent;
• Een gezonde gedrevenheid en doorzettingsvermogen hebt;
• Goede communicatieve, sociale en contactuele vaardigheden bezit;
• Een teamspeler bent, die ook in staat is zelfstandig te opereren;
• Een pragmatische instelling hebt;
• Een rijbewijs B bezit (is een pré).
Meer weten?
werkenbijsogeti.nl/vacatures
Solliciteer nu en wie weet wordt jij ook een Sogetist.
Laat jouw CV achter op: sollicitatie@sogeti.nl.
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.

