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High Tech Software Engineer
Vacature High Tech Technical Software Engineer.
Softwareoplossingen in een technische wereld maken? Dat is jouw specialiteit!
Als High Tech Software Engineer ben je verantwoordelijk voor het vertalen van (technische) specificaties naar een
softwareontwerp. Je ontwikkelt software voor complexe omgevingen en voert zelfstandig softwaretesten uit. Daarnaast
integreer je softwaremodules en schrijf je de bijbehorende documentatie.

Jouw kennis.
Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren ben jij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied
van C++, C, C#, .NET, Python en/of Java. Ook (embedded) besturingssystemen zoals Linux, Windows en VxWorks
kennen voor jou nauwelijks geheimen.

Sogeti biedt jou…
Jouw ontwikkeling staat centraal bij Sogeti. Verschillende opleidingen, technische meetings en certificeringen op jouw
vakgebied ondersteunen jou in je professionele én persoonlijke ontwikkeling. Zo kun je de interessante opdrachten waar
je mee aan de slag gaat vol vertrouwen aanpakken. Dat is goed voor jou en voor Sogeti.
Kennis en ervaring geven Sogetisten graag aan elkaar door, want gedeelde kennis leidt tot betere resultaten. Dit
betekent: geen ellebogenwerk, maar een informele, goede sfeer op de werkvloer. Regelmatig organiseert Sogeti
activiteiten en uitjes zodat je je collega’s ook buiten het werk om leert kennen.

Waar ga je aan de slag?
Jij gaat je expertise inzetten bij een klant op locatie of op een van de werklocaties van Sogeti. Zowel de Sogeti kantoren
als de klanten bevinden zich door heel Nederland, dus het is handig als je centraal woont.

Wie ben jij?
Jij bent gek van alles wat met High Tech te maken heeft. Jij wilt alles weten van de laatste ontwikkelingen en bent niet
bang om advies te geven. Jij kunt de klant precies vertellen wat hij nodig heeft.
Daarnaast heb jij:
een relevante afgeronde technische opleiding op hbo- of wo-niveau;
minimaal 5 jaar ervaring als software engineer in een embedded softwareomgeving binnen het High Techwerkdomein;
ervaring met programmeren in embedded omgevingen;
geen moeite met het project- en procesmatig werken met verschillende (standaard) software;
de ambitie om je te blijven ontwikkelen op High Tech-gebied.

Over Sogeti.
Sogeti staat bekend om zijn hoge kwaliteit, het imposante klantportfolio en de uitgebreide opleidingsmogelijkheden voor
medewerkers. De businessline High Tech richt zich met name op ondernemingen in het High Tech-werkgebied en is een
van Sogeti’s snelst groeiende pijlers. Belangrijke werkgebieden zijn elektronicaontwikkeling, High Tech Testing en High
Tech softwareontwikkeling. Innovatie en ontwikkeling staan er centraal en er is volop ruimte voor eigen initiatieven.
Stap je aan boord van High Tech, dan weet je dat je in razende vaart vooruitgang boekt!

Kom jij Sogeti versterken met jouw High Tech kennis en kunde? Solliciteer 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.

