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

Afstuderen bij Cyber Security
Een veelzijdige afstudeerplek én kans op een baan? Studeer af bij Sogeti!
Zit jij in het laatste jaar van je HBO- of universitaire opleiding Security en ben je klaar om je kennis toe te passen op de
werkvloer? Dat kan als afstudeerder Security bij Sogeti! Ziet Sogeti in jou een Sogetist? Dan kun je na je afstuderen aan
de slag als Young Professional. Als dat geen slimme zet is…
Sogeti biedt jou…
Jij brengt jouw kennis, enthousiasme en ambitie in en daar mag best iets tegenover staan. Wordt geregeld! Je krijgt een
stagebegeleider en je krijgt een begeleider die je op inhoud helpt bij jouw afstuderen. Daarnaast kun je gebruikmaken
van de goed aangeschreven opleidingen en trainingen van Sogeti. Kun je zijdelings gewoon even je IT-kennis,
commerciële kwaliteiten en soft skills verbeteren. Natuurlijk krijg je ook een stagevergoeding (€450,-) en worden je
reiskosten vergoed. Dat wil je! Toch?
De opdracht
De markt vraagt steeds meer om security kennis en oplossingen voor steeds complexere security vraagstukken.
Cybercriminelen zitten namelijk niet stil en verbeteren zich continu. Dit betekent dat Sogeti ook continu in beweging is en
dat onze professionals zich moeten blijven ontwikkelen zodat we onze klanten nog beter kunnen helpen om zich te
wapenen tegen deze vorm van criminaliteit. Om de groei binnen de Security businessline nog verder vorm te geven zijn
we op zoek naar een afstudeerder die ons kan helpen om de interne opleiding van starters nog verder vorm te geven.
Denk hierbij aan het in kaart brengen van de opleidingsbehoefte, vorm geven van het programma en het adviseren op
het gebied van te volgen stappen om starters klaar te maken voor de markt. Heb je hier waanzinnig veel zin in en wil jij je
vastbijten in deze opdracht, dan horen we graag van je.
Wie ben jij?
- Jij zit in het laatste jaar van je hbo- of universitaire opleiding Security
- Jij bent op de hoogte van actuele security ontwikkelingen
- Jij neemt het initiatief; zelfstandig werken is voor jou geen probleem!
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden. En nee, niet alleen digitaal
Over Sogeti
Sogeti is een ambitieus bedrijf met een gezellige en persoonlijke bedrijfscultuur. De Sogetist heeft liefde voor zijn vak en
staat altijd open om te leren. Kom jij na je afstudeeropdracht bij Sogeti werken als Young Professional? Tijdens de
interne opleiding leer je alle kneepjes van het vak. Je start met een opleiding aan de Ohio University, en wanneer je terug
bent volg je verschillende trainingen en opleidingen om je te specialiseren.
Klinkt goed? Solliciteer direct en laat Sogeti zien wat jij in je mars hebt!
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.

