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AI Test Expert
AI & Test expert
Als AI & Test expert heb je als geen ander kennis van Machine Learning, Deep Learning of ben je een echte Data
Scientist. Deze skills vul je aan met de nauwkeurige blik van een echte tester. Systemen maken steeds meer gebruik van
AI, maar om deze goed te kunnen testen is jouw expertise nodig!
We zoeken echter niet alleen iemand die AI kan testen. Testen met AI is ook het geval: met jouw vaardigheden speel je
een sleutelrol in het verbeteren van het testproces van vooraanstaande organisaties. Door te duiken in de data over dit
testproces optimaliseer je tests en kan je verbeteringen doorvoeren waar de organisatie zelf nog nooit aan had
gedacht.Met jouw vaardigheden op het gebied van AI & Testen loop je voorop in een nieuw vakgebied en draag je actief
bij aan de klantdoelstellingen door het inbrengen van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
Sogeti biedt jou…
Bij Sogeti draait het om jou en jouw ontwikkeling. Je kunt dan ook gebruikmaken van verschillende opleidingen en
trainingen om jouw IT-kennis, commerciële kwaliteiten én je soft-skills verder te verbeteren. Daarnaast zijn er vakgroepen
en kennissessies om je kennis met mede-Sogetisten te delen. Zo houd je je vakkennis up-to-date, én stimuleer je elkaars
ontwikkeling.
Wie ben jij?
Je bezit kennis van en/of hebt ervaring met Machine Learning, Deep Learning of Data Science. Je bent bekend met een
relevante programmeertaal als Python of R en kan ook met relevante frameworks en tooling uit de voeten. Ook weet je
resultaten te presenteren in verhelderende dashboard of goed op papier te zetten in krachtige one-pagers. Tot slot heb je
kennis over testen, heb je hier affiniteit mee of heb je de behoefte om dit te ontwikkelen.
Over Sogeti
Sogeti is een ambitieus bedrijf met een goede, informele werksfeer. Kom je bij Sogeti werken? Dan werk je bij de
Technology Leader. Bij ons kun je rekenen op ervaren collega’s die graag hun kennis met je willen delen. Een Sogetist is
gedreven, resultaatgericht en flexibel, maar er is ook ruimte voor ontspanning. Daarnaast investeert Sogeti ruim in een
goede werksfeer en investeren we buitengewoon veel in de ontwikkeling van onze medewerkers.
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.

