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Derde-jaars stages
Derde jaars stagemogelijkheden
Je zit in je tweede studiejaar en bent op zoek naar een stageplek. Ook voor derde jaars heeft Sogeti mogelijkheden. Zo
kun je bijvoorbeeld stagelopen bij onze businessline voor Java, Automation, Cloud of Microsoft. Het allerbelangrijkste is
daarbij je passie voor IT en de wens of te leren. Dan komt de rest vanzelf.
Wat verwachten we van jou
Je volgt een HBO/WO-studie richting Informatie technologie/Informatica
Je hebt affiniteit met techniek
Je bent pro-actief
Je bent communicatief vaardig
Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal (schriftelijk als mondeling)
Wat kun je verwachten
Natuurlijk dragen we zorg voor een goede stagebegeleiding
Je ontvangt gedurende je stage een vergoeding
Je wordt lid van onze studententunit
Ondersteuning bij jouw ontwikkeling met alle mogelijke middelen: opleidingen, technische meetings, seminars,
workshops etc.
Het behalen van diverse relevante certificaten binnen je keuze richting.
Deelname aan alle informele activiteiten van Sogeti en van de Studentenunit
Toegang tot een groot netwerk van studenten en Sogeti-collega’s
Jouw toekomst
Als je stage loopt bij Sogeti dan ben je onderdeel van onze organisatie. Je bent van harte welkom op alle formele en
informele bijeenkomsten die worden georganiseerd. Daarnaast word je omringd door vakmensen die met passie voor
hun vakgebied heel graag deze kennis met je delen. Dit betekent dat jij tijdens je stage alle hulp krijgt die je nodig hebt en
meer. En natuurlijk mag je lid blijven van de studentenunit tot je daadwerkelijk bent afgestudeerd. Uiteraard is het ook
mogelijk om je afstudeerstage bij Sogeti te doen. Kijk hiervoor bij Afstuderen bij Sogeti.
Interesse in de mogelijkheden?
Wil jij bij ons stage lopen, solliciteer dan vandaag nog.
Direct solliciteren kan via de button op deze site.

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.

