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High Tech Project Manager
High Tech Project Manager
Jij bent een ervaren project manager met een passie voor techniek. De verantwoordelijkheid voor het succesvol afronden
van opdrachten grijp jij met beide handen aan. Hierbij stimuleer je jouw projectteam om nét dat stapje extra te doen om
topresultaten te boeken. Zo haal jij het beste uit jezelf én anderen.
Ons idee van jouw carrière.
De toekomst van een organisatie staat in directe relatie tot de vaardigheden van de medewerkers. Als onze medewerkers
zich blijven ontwikkelen, dan groeit Sogeti vanzelf mee. Daarom bieden we High Tech Professionals alle kansen om
kennis en ervaring optimaal te verbreden.
Rolbeschrijving
Als High Tech Project Manager geef jij leiding aan een of meer projectteams van engineers. Vaak zul je meerdere
projecten onder je hoede hebben. De dagelijkse operatie loopt via een teamleider of projectleider.
Je stelt samen met de accountmanager en engineers offertes op en je zorgt dat jouw projecten tot resultaat leiden waar
onze klanten blij van worden. Je bent businessgericht en in staat nieuwe kansen te vinden. Hierbij ben je verantwoordelijk
voor risicomanagement, change control en de communicatie met stakeholders. Jij brengt ontwikkel- en testprocessen
samen en zorgt ervoor dat een project op tijd, binnen budget en volgens de gestelde eisen wordt afgerond.
Waar ga je aan de slag?
Jij gaat je expertise inzetten bij een klant op locatie of op een van de moderne werkplekken van Sogeti. Zowel de
kantoren van Sogeti als de vele klanten bevinden zich verspreid over het land, dus het is handig als je centraal in
Nederland woont.
Wie ben jij?
Jij bent ondernemend, bereid afgewogen risico’s te nemen, klantgericht, vindingrijk, vasthoudend en je hebt een goed
gevoel voor de business. Met jouw proactieve instelling ben je niet bang het initiatief te nemen om zo, samen met je
team, topresultaten te boeken. Je bent communicatief sterk en beheerst de Nederlandse én Engelse taal. Uiteraard
zowel mondeling als op (digitaal) papier.
Daarnaast heb jij..
een technische High Tech achtergrond en een wo/hbo-opleiding werk en denkniveau;
ruime ervaring, waarvan minimaal 4 jaar als projectleider / manager;
affiniteit met embedded systemen;
aantoonbare ervaring met het aansturen van projecten op het gebied van high tech zoals elektronica, embedded,
testautomatisering, mechanische ontwikkeling;
ervaring met direct contact met klanten
ervaring met samenwerken met offshore (India) is een pre
Sogeti biedt jou…
… een mooi klantenportfolio en uitdagende projecten door het hele land. Daarnaast krijg je talloze mogelijkheden om je
professioneel verder te ontwikkelen. Denk aan trainingen en opleidingen op het gebied van elektronica, software en
testen, maar ook op het gebied van soft skills. Jij maakt hier gretig gebruik van want jij weet: ontwikkeling is vooruitgang.
Over Sogeti
Sogeti staat bekend om haar hoge kwaliteit, een indrukwekkend klantenportfolio en uitgebreide opleidingsmogelijkheden
voor medewerkers. Binnen Sogeti is de business line High Tech de snelst groeiende pijler. Een goede bedrijfscultuur is

daarom belangrijk. We hechten veel waarden aan samenwerken en wederzijds respect, om zo tot de best haalbare
resultaten te komen. Sogetisten staan altijd klaar om hun kennis te delen. Daarnaast hebben we plezier met elkaar in én
na het werk. Sogeti organiseert regelmatig leuke uitjes en activiteiten.

Stap je aan boord van onze business line High Tech, dan weet je dat je in razende vaart vooruitgang boekt!
Solliciteer direct als je klaar bent om de leiding te nemen over toffe High Tech projecten!
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.

