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Cloud Architect vacature
Analyseren, adviseren, ontwerpen. Daar ligt jouw kracht.
Jij ziet hoe groot de impact van Cloud is. Mooi, want dat maakt jouw speelveld uitdagend.
Als Cloud Architect ontwerp jij de perfecte Cloud-omgeving voor klanten uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Na
een gesprek met de klant analyseer je de omstandigheden en wensen van het bedrijf, en op basis hiervan geef jij een
passend advies. Dat kun jij als geen ander, want jij hebt kennis van het IT-landschap en de wijze waarop dit het best kan
worden ingericht. Vervolgens ontwerp je de Cloud-omgeving, waarbij je gebruikmaakt van moderne identity- & accessoplossingen om veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Ten slotte zorg je ervoor dat de door jouw ontworpen
architectuur juist wordt gerealiseerd.
Sogeti biedt jou…
Je bent al ervaren, maar uitgeleerd ben je nooit! Je kunt bij Sogeti dan ook gebruikmaken van verschillende opleidingen
en trainingen om jouw IT-kennis, commerciële kwaliteiten én soft skills te verbeteren. Daarnaast zijn er vakgroepen en
kennissessies om kennis en ervaringen met andere Sogetisten te delen. Zo houd je je vakkennis up-to-date, én geef je
elkaars ontwikkeling een boost!
Waar ga je aan de slag?
Je kunt zowel op projectbasis als detachering worden ingezet bij verschillende organisaties. Hierbij werk je nauw samen
met collega's die gespecialiseerd zijn in infrastructuur-onderdelen van de infrastructuren. Jouw kennis is een grote
aanvulling, waar je ook aansluit.
Wie ben jij?
- een hbo- of wo-opleiding Informatica afgerond;
- aantoonbare, relevante werkervaring in een soortgelijke functie en omgeving(en);
- goede communicatieve vaardigheden;
- een proactieve en klantgerichte instelling;
- kennis van actuele IT-ontwikkelingen, in het bijzonder op Cloud-gebied;
- kennis van Office 365, Azure en AWS op minimaal conceptueel niveau;
- bij voorkeur ervaring met DevOps, Agile, Scrum, ITIL, DYA, Togaf en Archimate;
- bij voorkeur meerdere relevante Microsoft-, Amazon- en OpenShift-certificeringen.
Over Sogeti
Sogeti is een ambitieus bedrijf met een goede, informele werksfeer. Kom je bij Sogeti werken? Dan kun je altijd rekenen
op je Cloud-collega’s die niet alleen klaarstaan om klanten te helpen, maar ook hun collega’s graag een helpende hand
bieden. Samenwerken staat bij Sogeti centraal. Met elkaar boek je de beste resultaten.
Solliciteer hier op de functie Cloud Architect, en sluit je aan bij Sogeti’s team van Cloud-professionals!
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.

