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Agile Quality Coach
Agile Quality Coach
Teams en teamleden helpen met het verhogen van kwaliteit. Dit op een manier die past bij de steeds sneller
veranderende omgeving is een uitdaging die jij graag aangaat.
Als Agile Quality Coach ben je een bijzondere coach. Met jouw expertise op het gebied van kwaliteit en testen maak je
het verschil. Juist met die expertise kun je teams en teamleden grote vooruitgaat laten realiseren in moderne
ontwikkelingen zoals Agile en DevOps en de daarbij behorende mate van automatisering. Je beschikt over een
uitgebreide set sociale skills, hebt gevoel voor organisaties en weet complexe zaken eenvoudig uit te leggen. Je
begeleidt en coacht teams, kunt een mentor zijn voor teamleden en andere betrokkenen. Je onderkent samen welke
verbeteringen mogelijk zijn, welke resultaten daarmee bereikt kunnen worden en hoe de teamleden dat kunnen doen. Je
bent het voorbeeld voor het geven en ontvangen van constructieve feedback en stimuleert het gedrag waarmee teams
continu leren. Waarbij het soms ook nodig is om de vinger op de pijnlijke plek te leggen.
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 waarin elke Sogetist kan participeren. Dat is waardevol want Sogeti bestaat uit een groot netwerk van
professionals uit uiteenlopende expertises. Naast kennisontwikkeling en -deling binnen de guilds, biedt Sogeti
verschillende mogelijke manieren om jezelf te ontwikkelen in de vorm van online en offline trainingen en workshops.
Continu jezelf verder ontwikkelen is belangrijk voor onze klanten en voor jou.
Wie ben jij?
Je hebt verstand van en ervaring op het gebied van softwareontwikkeling en beheer in een Agile of DevOps omgeving.
Werkwijzen zoals Scrum of Kanban zijn voor jou bekend. Je kunt dit vertalen naar een Schalings visie zoals LeSS, SAFe
of Spotify model. Je snapt de impact op proces en automatisering wanneer het aankomt op 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. Die
kennis en ervaring kun je overbrengen vanwege jouw kwaliteiten op het gebied van coaching en verandermanagement.
Over Sogeti
Bij Sogeti gaat ambitie samen met een informele werksfeer. Kom je bij Sogeti werken? Dan kun je rekenen op ervaren
collega’s die graag hun kennis met je willen delen. Een Sogetist is gedreven, resultaatgericht en flexibel, en heeft plezier
hoog in het vaandel staan. Sogeti investeert ruim in een goede werksfeer en in jouw ontwikkeling. Sogetisten maken
Sogeti tot een geweldige club om deel van uit te maken.
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.

