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Employer branding specialist
Gezocht: employer branding specialist
Zorg jij ervoor dat iedere IT professional denkt ‘Ik wil bij Sogeti komen werken!’? Dan ben jij die energieke allround
employer branding specialist die wij zoeken.

Hoe zien jouw Sogeti-dagen eruit?
Vanuit heldere doelstellingen maak je jaarlijks een strategisch en tactisch Employer Branding plan. Zie je kansen of
uitdagingen? Dan wacht jij niet totdat collega’s naar jou toekomen. Jij geeft gevraagd en ongevraagd advies. Door jou
zien sollicitanten Sogeti als een authentieke en onderscheidende organisatie.
Van A-Z ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van geïntegreerde campagnes in nauwe
samenwerking met directe collega’s van het team marketing & communicatie (o.a. digital marketing, design, events,
content, PR), externe partners en jouw interne opdrachtgevers.

Wie wij zoeken?
Een enthousiaste teamplayer met uitgebreide kennis van employer branding. Ervaring in de IT-branche is een pré.Vanuit
je hands-on adviseursrol ben je in staat goed te luisteren, weet je mensen mee te nemen in je plannen, heb je een goed
gevoel voor verhoudingen en kom je met creatieve oplossingen. Met jouw resultaatgerichte instelling heb je met diverse
employer branding campagnes aantoonbare resultaten bereikt.
• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie
• Afgeronde WO/HBO opleiding op het gebied van marketing en/of communicatie
• Communicatief vaardig
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Een kei in coördineren, organiseren en plannen; met een flexibele instelling
• Creatief en oplossingsgericht

Wat kun je van ons verwachten?
Sogeti staat bekend om haar hoge kwaliteit van dienstverlening, uitgebreide opleidingsmogelijkheden en no nonsense
bedrijfscultuur. Sogeti is wereldwijd actief in meer dan 100 landen en maakt deel uit van de Capgemini Group. In nauwe
samenwerking met klanten en partners implementeert Sogeti technologische oplossingen voor kwaliteitszorg, cloud en
cybersecurity-diensten.
Je komt te werken in een klein team met marketing- en communicatiespecialisten. Het team is altijd in voor gezelligheid,
maar werkt ook hard aan de diverse disciplines: interne communicatie, events, branding, digital marketing, marketing &
communicatie. Naast de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen op je vakgebied, zorgt Sogeti ook voor een prettige,
collegiale sfeer. Zo zijn er trainingen en netwerkevents waar je je altijd voor kunt aanmelden.

Ga jij deze mooie uitdaging aan?
Solliciteer dan nu direct via de sollicitatiebutton!
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.

