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Young Professional SharePoint
Jij wilt leren. Jij wilt knallen. Jij gaat het verschil maken.
Je hebt je IT-diploma op zak en wordt enthousiast van Microsoft. Nee, je wordt blij van SharePoint! Omdat je het begrijpt.
Omdat je er iets mee kan. Omdat je staat te popelen om het toe te passen. Waar? Bij een topbedrijf waar je je kennis
kunt uitbreiden tot het woord ‘professional’ in kapitalen boven je cv prijkt! Kan. Bij Sogeti.

Aan de slag als Young Professionals Sharepoint
Als Young Professional SharePoint ga je heel veel leren, maar ook flink de handen uit de mouwen steken bij de top van
het Nederlandse bedrijfsleven. Je start met een opleiding waar je je zowel persoonlijk, als binnen je vakgebied ontwikkelt.
Klinkt saai? No way! Dit doe je namelijk in Ohio. Leer je meteen je collega’s een beetje beter kennen. Terug in Nederland
vervolg je je opleiding en ga je de praktijk verkennen. Microsoft softwareoplossingen, applicatieontwikkeling, SharePoint
en Solutions; jij gaat ermee aan de slag bij de meest uiteenlopende organisaties door het hele land. Maak je borst maar
nat!
Sogeti biedt jou…
Jij wilt je ontwikkelen. Komt goed uit, want dat wil Sogeti ook. Je krijgt dan ook alle kans om je te specialiseren tot
SharePoint Professional. Van meetings en opleidingen tot vakspecifieke trainingen, je kunt het volgen via Sogeti. Even
uitgeleerd? Sluit dan aan bij een van de vele uitjes van Sogeti. Want, er is meer dan werk alleen, toch?
Standplaats
Je gaat voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven aan de slag. Soms op een van Sogeti’s vestigingen, andere keren
gedetacheerd bij een Sogeti-klant. Je leert SharePoint Solutions implementeren in verschillende sectoren. Energie- en
nutsbedrijven, banken, verzekeraars, onderwijs, gezondheidszorg, overheidsinstellingen en retailers; you name it, Sogeti
has it. Klaar voor?
Wie ben jij?
Jij bent gedreven, nieuwsgierig, resultaatgericht, creatief en nauwkeurig. Ook heb je humor, ben je sociaalvaardig en
hecht je aan een goede werksfeer. Alles kunnen afvinken? Dan zou jij zomaar eens the next Sogetist kunnen zijn.
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!
Klinkt je dit goed in de oren? Solliciteer hier om onze nieuwe Young Professional SharePoint te worden. Wie weet word je
uitgenodigd op een van Sogeti’s selectiedagen!
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.

