Image not readable or empty
sites/all/themes/sogeti/logo-screen.png

Quality Architect
Quality Architect vacature
Organisaties helpen strategische ontwikkelingen vorm te geven op het
gebied van kwaliteit en testen, dat is jouw passie.
Je bent een expert in het vormgeven van kwaliteit en testen in het totale speelveld van development en operations. Je
innoveert niet alleen de kwaliteitsprocessen, je verandert daadwerkelijk de organisatie waarvoor je werkt. Je bent als
geen ander bewust van wat er bij de klant speelt en adviseert het management over de kwaliteit van hun diensten en het
testen daarvan. Je bent als geen ander bewust van wat er bij de klant speelt. Je adviseert en coacht het IT management
van de klant over de kwaliteit van de diensten, het testen daarvan, het verhogen van de kwaliteit en het efficiënter
inrichten van het kwaliteitsproces.
Sogeti biedt jou…
Een thuisbasis in een practice met Agile Quality Coaches en Quality Architects. Samen met jouw collega’s ben je actief in
guilds. Sogeti bestaat uit een groot netwerk van professionals uit uiteenlopende expertises. In de guilds kan elke Sogetist
participeren, daarmee zijn de guilds waardevol voor het delen van ervaringen en kennis, waardevol voor jou en je Sogeti
collega’s. Naast kennisontwikkeling en -deling binnen de guilds, blijft ook voor jou het volgen van opleidingen waardevol.
Continu jezelf verder ontwikkelen is belangrijk voor onze klanten en voor jou.
Wie ben jij?
Je hebt verstand van en hebt ervaring met het werkterrein van systeemontwikkeling en beheer, met Agile, Scrum,
DevOps en meer traditionele werkwijze, LeSS, SAFe en Lean. Naast proces kennis heb je ook brede inhoudelijke ICT
kennis, bijvoorbeeld op het gebied van tooling zoals voor CI/CD. En uiteraard ben je een expert op het gebied van
kwaliteit en testen. Ook op dat terrein ben je bekend met de tooling. Op basis van die kennis en ervaring ben je in staat
advies te geven over strategische ontwikkelingen vorm te geven op het gebied van kwaliteit en testen. En je bent in staat
om die adviezen te implementeren en te laten zien dat je goede adviezen ook werken voor de klant.
Over Sogeti
Sogeti is een ambitieus bedrijf met een goede, informele werksfeer. Kom je bij Sogeti werken? Dan kun je rekenen op
ervaren collega’s die graag hun kennis met je willen delen. Samenwerken staat bij Sogeti centraal. Met elkaar boek je de
beste resultaten.
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.

