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Front-end developer
Jij weet wat er nodig is. Jouw hart gaat sneller kloppen van techniek. Jij wil vooruit.

Ben jij de Front-end Developer die we zoeken?
Je bent creatief, thuis in gebruikersinteractie en een gedreven engineer in hart en nieren. Daarnaast heb jij een
klantgerichte en proactieve houding. Precies de kwaliteiten die een Front-end Developer nodig heeft.
Wat doe je als Developer?
Als Front-end Developer werk je aan de technische realisatie van front-end (web)applicaties in de verschillende
uitdagende opdrachten voor Sogeti’s klanten. Dit kan zowel op klantlocatie zijn, als binnen het Center of Excellence van
Sogeti. Jij houdt van het uitdenken en implementeren van responsive websites, en zet hiervoor jouw uitgebreide
vakkennis en ervaring in. Uiteraard zit jij niet stil. Je breidt je kennis continu uit met de nieuwste technologieën.
Sogeti biedt jou…
Als Front-end Developer ben jij een belangrijk onderdeel van Sogeti’s Java-community. Jouw kennis levert hier een
belangrijke bijdrage aan. Heb je bepaalde certificering niet? Sogeti ondersteunt en faciliteert je om deze te behalen. Maak
gebruik van de ruime opleidingsmogelijkheden, of woon technische meetings, beurzen en evenementen bij. Daarnaast is
er ruimte voor jouw eigen ideeën en initiatieven. Sterker nog, dit wordt gewaardeerd en beloond! Zo draag jij bij aan het
succes van onze Java-community.
Wie ben jij?
Jij hebt een hbo- of wo-opleiding en ruime ervaring in de wereld van developing. Je kunt overweg met JavaScript, HTML
5 en CSS3, maar ook voor werken met frameworks als AngularJS, JQuery, NodeJS en KnockoutJS draai jij je hand niet
om. Daarnaast heb je kennis van methoden zoals Agile en Scrum, en van Java, Java EE, MySQL, Postgress en/of
Drupal.
Kom jij ons versterken?
Help jij de Java-community verder uit te bouwen? Solliciteer dan vandaag nog via sollicitatie@sogeti.com.

Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet
op prijs gesteld.
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.

