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MS SQL Server DBA
MS SQL Server DBA
Spreekt Consolidatie, Virtualisatie en Database Cloud jou aan? Versterk dan ons Highly Experienced
Competence Team!
Het Database Competence Center binnen Sogeti biedt haar klanten ondersteuning bij MS SQL Server en Oracle
database vraagstukken middels advies en uitvoering. We voeren al jarenlang aansprekende database opdrachten uit
voor onze klanten. Hierdoor hebben we hoogwaardige expertise opgebouwd en zijn we in staat aansprekende trajecten
uit te voeren. Dit alles is geen toeval: Sogeti is een van de belangrijkste Microsoft partners in de wereld en betrokken bij
veel ontwikkelingen van Microsoft. In 2014 hebben we een aantal nieuwe databaseprojecten en databasebeheer
opdrachten gewonnen o.a. bij de overheid, grote dienstverleners en in de utiliteitssector. Opdrachten op het gebied van
Consolidatie, Virtualisatie en Database Cloud oplossingen.
We maken als expertise een groei door en zijn op zoek naar MS SQL Server DBA specialisten ter versterking van ons
Competence Center. Onze enthousiaste professionals hebben zich gespecialiseerd en gecertificeerd in MS SQL Server.
De werkzaamheden vinden plaats op locatie van de klant of in ons Center of Excellence.
MS SQL Server DBA.
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als MS SQL server consultant en bent gecertificeerd SQL Server 2008, 2012 en/of 2014
(of bereid deze te behalen!). Je brengt de juiste kennis en ervaring mee op het gebied van backup en recovery,
performance tuning, en clustering. Praktische kennis en ervaring met Windows Server 2008 & 2012 en Azure is een pre.
Het is mooi meegenomen als je kennis en ervaring hebt met SQL en MS tools.
Sogeti biedt jou.
Wij bieden ondersteuning bij jouw ontwikkeling met alle mogelijke middelen zoals opleidingen, technische meetings en
events. Er is ruimte voor eigen initiatieven en daar waar deze bijdragen aan het resultaat van het bedrijf worden ze hoog
gewaardeerd en beloond.
Jouw sollicitatie.
Solliciteer nu en verbindt jij expertise aan die van ons en wie weet word jij ook een Sogetist!
Durf jij de uitdaging aan en wil je mee helpen het succes van onze Microsoft Community verder uit te bouwen? Solliciteer
dan vandaag nog!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roger Grummels (Unit Manager Oracle) via roger.grummels
@sogeti.com of M +31 (0)6 51 10 20 86.
Stuur je sollicitatie en motivatie naar 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.

