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Consultant Datamanagement
Jij hebt al een aantal jaar ervaring op het gebied van Datamanagement. Je begrijpt dan ook als geen ander de waardeen
mogelijkheden van data voor moderne organisaties, ofwel: jouw opdrachtgevers! Jij gaat aan de slag voor de top van het
Nederlandse bedrijfsleven. Een mooie uitdaging die jouw hart sneller doet kloppen!

Over deze datamanagement vacature
Als Consultant Datamanagement werk je op pragmatische wijze aan datagerelateerde projecten zoals Data Quality,
Master Data Management (MDM), Data Governance en Meta Datamanagement. Met jouw brede kennis van diverse
markten en branches informeer en adviseer je klanten over de rol van data, op basis van analyses én natuurlijk de
wensen van de klant. Jij bent dé drijvende kracht bij alle data gerelateerde projecten en adviseur voor het senior
management.
Sogeti biedt jou…
Je krijgt een plek in het ruim 130-koppige BI&A-team, bestaande uit collega’s die altijd voor elkaar klaarstaan om te
sparren over je opdracht, je te helpen óf gewoon voor een gezellig praatje. Je kennis houd jij up-to-date door aan
opleidingen, meetings en trainingen deel te nemen. Maar ook houd jij van een beetje gezelligheid. Dat komt goed uit!
Sogeti organiseert regelmatig informele uitjes om je collega’s beter te leren kennen. Zo ga jij zowel voor inhoud en
resultaat, als voor een goede, informele werksfeer.
Wie ben jij?
Jij bent een specialist op het gebied van data. DAMA, Data architectuur, Datakwaliteitaanpakken en MDM roepen geen
vraagtekens bij jou op, maar enthousiasme om ermee aan de slag te gaan! Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een
soortgelijke rol en hebt bovendien een hbo- of wo-opleiding afgerond in de richting van Informatica, Informatiekunde,
Informatiemanagement of Bedrijfskunde. Jouw ervaring met datagerelateerde dienstverlening combineer je in je functie
met je sterke sociale en commerciële vaardigheden. Met deze vaardigheden ben je in staat met inhoud klanten te
overtuigen en in beweging te krijgen.
Waar kan ik aan de slag als Consultant Datamanagement?
Sogeti is gevestigd in Vianen, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen en Capelle aan den IJssel.
Herken jij je hierin? Solliciteer hier dan snel op de functie van Consultant Datamanagement!
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.

