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Afstuderen bij JAVA
Jouw Rol
Je krijgt de mogelijkheid om werkervaring op te doen in één van de meest uitdagende software
ontwikkelomgevingen van Nederland, en om kennis te maken met de architecten en ontwikkelaars van Sogeti.
Binnen het Java Center of Excellence (CoE) van Sogeti ontwikkelen en beheren wij software voor onze
klanten. Belangrijke criterium is kennisdeling, -borging en verdere verbetering van kwaliteit van de
softwareware.
We hebben verschillende Java opdrachten beschikbaar welke je uit kan kiezen.

Wij bieden jou
Sogeti is een plezierige organisatie om voor te werken, waar sfeer en collegialiteit hoog in het vaandel staan.
Je kunt bovendien deelnemen aan alle informele activieteiten van Sogeti en van de studentenunit. Bij ons krijg
je toegang tot een groot netwerk aan studenten en Sogeti collega's.
Voorwaarden:
- Goede begeleiding
- Stagevergoeding 450 euro op basis van 40 uur
- Mogelijkheid om tijdens jouw afstuderen het CJP certificaat te behalen.

Jij biedt ons
Je hebt kennis en ervaring met Java of je hebt aantoonbare kennis van een andere OO-programmeertaal
Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau
Een klantgerichte en proactieve houding
Je bent analytisch sterk en hebt overtuigingskracht
Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Jouw toekomst
Sogeti is een ICT-dienstverlener die mensen uitdaagt om zich te blijven ontwikkelen en het optimale uit zichzelf
te halen. Sogetisten zijn gepassioneerde vakmensen die actief bijdragen aan het resultaat van onze
toonaangevende klanten. Sogeti is een ICT-dienstverlener met ruim 2700 medewerkers in Nederland. Onze
visie op ICT laat zich samenvatten als: ´Passie voor IT-vakmanschap´.

Gezocht/Gevonden
Heb jij de ideale vacature gevonden, 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.

