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Traineeship Microsoft
Traineeship Microsoft
Als starter ligt de wereld aan je voeten. In wat voor omgeving sla jij het liefst je vleugels uit? Bij Sogeti geven wij je graag
de kans om daar achter te komen. Sogeti biedt je daarvoor letterlijk en figuurlijk een grensverleggend programma aan.
Met als hoogtepunt: een unieke business course aan de Ohio University in de Verenigde Staten. Hoe cool is dat?
Een vliegende start
Als Young Professional Microsoft start je met een twee maanden durende basisopleiding. Onderdeel daarvan is een drie
weken durende Business Course aan de Ohio University in de Verenigde Staten. Daar maak je niet alleen kennis met
Sogeti, de universiteit biedt je óók een kennismaking met jezelf. Naast vakmanschap vinden we het belangrijk dat je als
persoon ontwikkelt. Kies je voor Sogeti, dan kies je dus voor persoonlijke groei en ontwikkeling. De basisopleiding aan de
Ohio University is bekroond met een ‘Program Excellence Award’ door de ‘Higher Education Association’. Deze award
roemt de unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteit.
Traineeship Microsoft
Gedurende dit traineeship krijg jij de kans om je verder te ontwikkelen als .NET developer. Na je basisopleiding ga je aan
de slag bij de top van het Nederlandse bedrijfsleven en lever je een belangrijke bijdrage aan de technische realisatie van
Microsoft software oplossingen.
Daarnaast wordt jij, als trainee Microsoft, onderdeel van onze Microsoft community die momenteel bestaat uit meer dan
200 enthousiaste professionals. Zij werken met verschillende Microsoft producten, zowel app-, web- als windowbased,
zowel on-premise als in de Cloud. Continu verdiepen en verbreden zij hun kennis en vaardigheden van de Microsoft
producten. Onze Microsoft specialisten hebben een leidende positie in de Microsoft community in Nederland. Dit blijkt uit
het feit dat meer dan 85% van onze professionals gecertificeerd is, Sogeti drie MVP’s kent en de dienstverlening
meerdere jaren gewaardeerd is met de Microsoft Partner of the Year Award.
Wie ben jij?
Je hebt een HBO- of WO diploma in Informatica of bent afgestudeerd in een soortgelijke studierichting. Je hebt al een
beetje kennis van C#, ASP.NET of Javascript en deze kennis gaan we bij Sogeti verder ontwikkelen. Daarnaast ben jij
een Sogetist in de dop: gedreven, initiatiefrijk en altijd bezig met resultaatverbetering. Jij hebt plezier in je werk en wil ook
deelnemen aan activiteiten na je werk. Wat komen jij en Sogeti overeen? Een passie voor techniek en IT! Jij gaat voor
inhoud, voor effectieve oplossingen en het overtreffen van verwachtingen.
Durf jij de uitdaging aan en wil je mee helpen het succes van onze Microsoft community verder uit te bouwen? Solliciteer
dan direct!
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.

