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Afstudeerstage Mobile
Afstudeerstage Mobile
Sogeti heeft een aantal App-Centers verdeeld over de wereld die opereren als één groot virtueel App-Center. Het AppCenter in Nederland opereert vanuit ons kantoor in Amersfoort. Wij ontwikkelen en leveren apps ter ondersteuning van
Business en IT uitdagingen van onze klanten. Jij krijgt tijdens jouw afstudeerstage de mogelijkheid om apps te maken en
een onderzoek te doen naar apps in een dynamisch, internationaal team.
Jouw opdracht binnen het mobile app team is vrij invulbaar. Jij draagt bij ons een innovatief idee aan voor een mobile app
en daarna volgt er een gesprek met onze unitmanager mobile en één van onze mobile app developers om dit verder uit
te werken.
Wij bieden jou
Sogeti is een organisatie waar sfeer en collegialiteit hoog in het vaandel staan. Er worden voortdurend informele
activiteiten georganiseerd om collega’s ook buiten het werk te leren kennen. Je kunt bovendien deelnemen aan alle
informele activiteiten van Sogeti en van de Studentenunit. Bij ons krijg je toegang tot een groot netwerk van studenten en
Sogeti collega’s.
En verder:
Ontvang je een stagevergoeding
Krijg je begeleiding vanuit Sogeti op jouw vakgebied
Krijg je ondersteuning bij jouw ontwikkeling met alle mogelijke middelen: opleidingen, technische meetings,
seminars, workshops et cetera
Wat neem jij mee
Je doet een studie HBO/WO richting Software Engineering
Je hebt gedegen kennis van Android, iOS of een andere taal
Je hebt tijdens je studie al een aantal Mobile Apps of websites ontwikkeld
Je bent gedreven om kwaliteit te leveren, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever
Je bent in staat om in heldere bewoordingen een advies te geven aan je ervaren collega’s over de toepassing van
nieuwe technologieën
Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Een resultaatgerichte houding die je combineert met zelfstandigheid, visie en creativiteit
Jouw toekomst
Tijdens je stage krijg je al een kijkje in de keuken bij Sogeti. Als jij jouw stage succesvol afsluit maak je kans op een
aanbieding om bij Sogeti in dienst te treden.
Kom jij bij ons stage lopen?
Zie jij een stage als Mobile Apps developer wel zitten? 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.

