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Young Professional Microsoft .NET
Jij wilt het verschil maken. Jij wilt uitgedaagd worden. Jij wilt naar de top.
Je hebt net een IT-gerelateerde studie afgerond en staat te popelen om je te ontwikkelen tot specialist. Jij wilt aan de slag
bij een organisatie waar je wordt uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen en geïnspireerd wordt om tot innovatieve
oplossingen te komen. Jouw kennis? Die wil je zo snel mogelijk toepassen op de werkvloer. Die werkvloer heet Sogeti!
Maar dat wist jij natuurlijk al lang.

Vacature Microsoft .Net trainee
Jouw passie ligt bij Microsoft. Of het nu om softwareoplossingen gaat, of het werken met ASP of Javascript: jij kunt
ermee uit de voeten. Daarom ben jíj de nieuwe Young Professional Microsoft NET. van Sogeti. Als Young Professional
heb je de basiskennis, maar kun je niet wachten om je kennis uit te breiden. Komt goed uit! Je gaat namelijk niet alleen
aan het werk, maar volgt ook een interne opleiding (psst, die is in Ohio).
Sogeti biedt jou…
… een plek in het Microsoft Competence Network. Collega’s die jouw passie delen en klaarstaan om je te helpen. Een
werkplek waar jij uitgroeit tot Microsoft-professional. Een werkgever onder wiens vleugels jij je kunt ontwikkelen en voor
de top van het Nederlandse bedrijfsleven aan de slag gaat.
Over ontwikkelen gesproken – Ohio! De opleiding die je als Young Professional volgt, start met een Business Course aan
de Ohio University in de Verenigde Staten. Tijdens deze reis maak je kennis met andere Sogetisten, met Sogeti, én met
het bedrijfsleven. Je gaat namelijk gelijk aan de gang met opdrachten. Eenmaal terug in Nederland heb jij a ton of
experience opgedaan. Stap jij aan boord?
Wie ben jij?
Uitdagingen schrikken jou niet af. Kom maar op! Jij bent vastberaden je te blijven ontwikkelen en certificeringen te
behalen binnen je vakgebied. En laat dat nou bij uitstek goed geregeld zijn bij Sogeti. Maak je maar klaar voor trainingen,
cursussen en vakgerichte meetings. Doe jij toch? Even je C#-, ASP- en Javascript- kennis aanvullen én nieuwe dingen
leren.
Over Sogeti
Kom je bij Sogeti werken? Goede keus! Sogeti is een ambitieus bedrijf met een informele werksfeer. Je gaat veel leren –
heel veel! – maar kunt ook rekenen op leuke uitjes met collega’s en gezellige meetings. Sogeti vertrouwt op jouw kennis
en creativiteit. Er is dan ook veel ruimte voor jouw ideeën en initiatieven.
Interessant? Solliciteer hier op de functie Young Professional Microsoft NET. Wie weet word je uitgenodigd op een van
Sogeti’s selectiedagen en draag jij binnenkort de titel ‘Sogetist’!
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.

