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Young Professional Business Engineer
Jouw brains bestaat uit een IT- én een businesshelft. Jij surft ‘easy’ mee op de krachtigste verandergolven van de
zakenwereld. Jij kunt bedrijven bij de tijd houden.

Aan de slag als Young Professionals Business Engineer
De complexe vraagstukken van de dynamische businesswereld zijn voor jou niets anders dan de coolste IT-uitdagingen.
Of het nu gaat om de laatste ontwikkelingen in de tech, mutaties in wet- en regelgeving of wispelturig
consumentengedrag; jij hebt de oplossingen al klaarliggen. Jij bent namelijk die slimmerik die businessprocessen
duurzaam, efficiënt en effectief kan maken. Hoe? Door het ontwerpen van modelgedreven solutions? Jouw tools? Het
dynamic case management platform (DCMP) in combinatie met een standaard programmeertaal. Natuurlijk ben je de
altijd op de hoogte van recente markttrends (business en IT) en actuele ontwikkelingen van de klantorganisatie. Je hebt
dus al een visie, en - niet onbelangrijk - kan deze ook in heldere taal overbrengen. Je bent eveneens een kei in het
creëren van draagvlak en het managen van verwachtingen, met tact en gevoel voor verhoudingen.

Sogeti biedt jou...
…een werkomgeving die is ontworpen om jouw carrière te laten bloeien. Sogeti’s gigantische opleidingspakket staat
hiervoor tot jouw beschikking. Daar zijn uiteraard ook de voor jou relevante certificeringscursussen onderdeel van. Bij
Sogeti staan daarnaast een goede werksfeer en collegialiteit hoog in het vaandel. Er worden dan ook regelmatig leuke,
informele activiteiten georganiseerd.

Wie ben jij?
Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond. Je hebt al enige ervaring met het werken met dynamic case management
platforms (DCMP) zoals Mendix, Blueriq en Pega of wilt daar alles over leren. Verder hebt je kennis van, en enige
ervaring met, het ontwerpen/modelleren van (business-)processen en het inventariseren en vastleggen van business
requirements, en ken je een ontwikkeltaal, bij voorkeur Java. Je hebt bij voorkeur al wat werkervaring opgedaan bij de
(semi-)overheid of een werkgever in de financiële sector en weet wat het is om (gedetacheerd) voor externen te werken.
De Nederlandse taal beheers je zowel schriftelijk als mondeling tot in de puntjes (harde eis).

Over Sogeti
Bij Sogeti ga je bij de top van het Nederlandse bedrijfsleven aan de bak. 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. Niet voor niets wordt Sogeti al jaren op rij uitgeroepen tot beste IT-werkgever van Nederland.
Durf jij het aan om bij Sogeti te werken? 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.

