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Enterprise Architect
Als Enterprise Architect zit jij vooraan bij de digitale transformatie van onze klanten. Jij weet de continu veranderende
mogelijkheden van technologie om te zetten in kansen voor de business en brengt harmonie tussen organisatie en
technologie. Effectieve communicatie en verandering in de organisatie zijn voor jou de essentie die waarde creëren.

Wat ga je doen?
Als Enterprise Architect acteer je voornamelijk op programma of Enterprise niveau. Jij speelt een cruciale rol bij het
vaststellen en communiceren van de geldende principes en kaders en helpt de organisatie om kansen te benutten door
de realisatie van verandering effectief te begeleiden. Je stuurt projectarchitecten aan voor de totstandkoming van de
architectuur deliverables en adviseert over governance en helpt mee deze in te richten.
Voor een Sogeti Enterprise Architect draait het vak van architect om het effectief toepassen van architectuur. Jij
organiseert en faciliteert workshops voor teams of organisaties ter voorbereiding op besluitvorming. Adviseren over
complexe architectuurvraagstukken bij management en besluitvorming hierover borgen is het speelveld waarbinnen jij je
rol wilt vervullen.

Jij biedt ons?
We vinden het fantastisch als je passie voor Enterprise Architectuur hebt en verwachten dat jij je herkent in het volgende
profiel:
• HBO/WO denk- en werkniveau.
• In staat om technologische ontwikkelingen te vertalen naar kansen voor de business.
• Sterk in organisatie- en procesanalyse met oog op de balans tussen flexibiliteit en efficiëntie.
• In staat om het management te adviseren over organisatie inrichting en sturen op verandering.
• In staat om architecten te coachen of als teamleider een architectuurafdeling aan te sturen.
• Bereid een actieve rol bij de ontwikkeling van de architectuur dienstverlening te vervullen.
• In staat mee te schrijven aan de aanpak ten behoeve van commerciële voorstellen.

Sogeti biedt jou
De architecten van Sogeti zijn een actieve community waar we elkaar informeren en inspireren over alles wat met
architectuur of technologie te maken heeft en waar we werken aan de verdere ontwikkeling van ons vakgebied en DYA®
in het bijzonder. Van publieke tot commerciële organisaties, van onderwijs tot de financiële wereld, in alle branches zijn
Enterprise Architecten van Sogeti actief.
Afhankelijk van jouw huidige kennis en ervaring biedt Sogeti jou ook de mogelijkheid om vanuit een andere rol te groeien
naar een rol van Enterprise Architect. Met diverse opleidingsmogelijkheden, intern en extern, een actieve community en
een functiehuis voor architecten kunnen we samen bepalen wat er nodig is om jouw carrièrepad te begeleiden. Binnen de
afdeling Technologie Transformatie kennen we diverse rollen van waaruit je zou kunnen starten zoals bijvoorbeeld
business analist, solution architect of portfolio manager.
Sogeti gelooft in een lange termijn commitment met oog op persoonlijke ontwikkeling, waarin jij centraal staat. Ben jij of
ambieer jij een rol als Enterprise Architect dan is Sogeti een werkgever die jou een opdracht in deze rol bij haar
vooraanstaande klanten kan bieden. Solliciteer dan nu!
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.

