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Student bij Sogeti
Dé kans van je leven! Klinkt dat wat sterk aangezet? Dat is het
ook een beetje, maar nu we je aandacht hebben: de Sogeti
Studentenunit is zeker een unieke kans voor jouw professionele
toekomst. Zo’n kijkje in de keuken vind je nergens anders in
Nederland.
De Sogeti Studentenunit is een aantal jaar geleden opgericht om jou te laten proeven van ons werk als ICTdienstverlener. Het volgen van cursussen, bijwonen van meetings en bespreken van vraagstukken met Sogetisten
behoort tot de mogelijkheden. Vanaf dag één is de Studentenunit een groot succes. Sterker nog, hij wordt steeds groter
en actiever.

What’s in it for you?
De unieke mogelijkheid om tijdens je IT-opleiding je kennis verder uit te breiden. We nodigen je uit voor technische
meetings, expertbijeenkomsten en je kunt je inschrijven voor bijna alle cursussen.
Het verbeteren van je persoonlijke vaardigheden door je in te schrijven voor onze persoonlijke vaardigheidstrainingen.
Het vergroten van je netwerk, omdat je kennismaakt met andere studenten en collega’s van Sogeti.
Het goed leren kennen van Sogeti, omdat je informele meetings bezoekt, evenementen bijwoont, toegang hebt tot
ons intranet, collega’s ontmoet en ervaart hoe het is om te werken bij Sogeti.
De mogelijkheid om een IT-stage te lopen en een afstudeeropdracht te doen. Daarnaast hopen we je, bij wederzijdse
interesse, na jouw studie een arbeidsovereenkomst aan te bieden.
Deze mogelijkheid bieden we uitsluitend aan derde- en vierdejaars IT-studenten, HBO en WO. Studenten die zich willen
ontwikkelen en hun studiegenoten net een stapje voor willen zijn. Zonder verplichtingen, met veel mogelijkheden.

What’s in it for us?
Wij vinden het belangrijk om contact te hebben en houden met de volgende generatie IT’ers. Dit doen we ook door
bijvoorbeeld het geven van gastcolleges, samenwerkingsverbanden aan te gaan en studenten uit te nodigen voor
inhouse meetings.
Wij komen in contact met de meest getalenteerde IT’ers van Nederland. Misschien kom je werken bij Sogeti en zo
niet, overweeg je ons bij een ander bedrijf misschien om een opdracht voor je te laten uitvoeren.
Tijdens het leertraject verwachten we van jou een actieve bijdrage. Je bezoekt meetings, schrijft je in voor cursussen en
reageert op vragen. We hopen dat je ons goed leert kennen en een indruk krijgt van Sogeti als ICT-dienstverlener en
werkgever. Dat je weet of werken voor Sogeti iets voor jou is.

Grijp je kans!
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.

