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Streamserve Consultant
Durf jij mee te delen in het succes van de no. 1 dienstverlener in Nederland op het gebied van IT?
Jij wilt leren en jezelf zowel vakmatig als persoonlijk ontwikkelen. Daarom ben jij op zoek naar een topcarrière en een
baan die je uitdaagt en stimuleert. Een carrièrestap waarmee jij het beste uit jezelf haalt. Aardige analyse van jouw
requirements? Ontdek dan wat Sogeti jou kan bieden!
Ons idee van jouw carrière.
De toekomst van een organisatie staat in directe relatie tot de kracht van de medewerkers. Als onze medewerkers
zich blijven ontwikkelen, dan groeit Sogeti vanzelf mee. Daarom bieden we ICT-Professionals alle kansen kennis en
ervaring optimaal te verbreden.
Streamserve Consultant.
Onze divisie ApplicationLifecycle Management (ALM) biedt haar klanten ondersteuning bij vraagstukken op ICT-vlak
met advies en uitvoering. Medewerkers ontwerpen, ontwikkelen en beheren technologisch complexe systemen. We
gebruiken daarbij 'leading technology' met een focus op SAP technologie. Als ervaren Streamserve Consultant ben je
in staat de wensen van de klant effectief om te zetten naar een document management oplossing met behulp van
OpenText StreamServe en SAP Document Presentment. Je kent je weg in de mogelijkheden van Streamserve en
weet de mogelijke hulpmiddelen te integreren om ook aan de behoeften van de klant te voldoen waar niet direct naar
gevraagd wordt. Je bent een uitstekende gesprekspartner voor het (middel)management om te adviseren over het
gebruik van StreamServe en SAP DP voor document management toepassingen. Als Streamserve Consultant werk je
zowel op projectbasis bij ons op kantoor als bij de klant.
Herken jij jezelf.
Wat kun je? Die vraag stelt ieder bedrijf dat op het punt staat iemand aan te nemen. Wie ben je? Die vraag stelt Sogeti
meteen daarna. We vinden het belangrijk dat je bij ons past. Vooral qua mentaliteit. Een professional van Sogeti is
namelijk geen gemiddelde professional. Het is er een met een aantal uitgesproken eigenschappen. Gedreven.
Resultaatgericht. En niet snel tevreden.
Wat niet wil zeggen dat je nooit met hem of haar kunt lachen. Integendeel. Plezier hoort wat ons betreft net zo goed bij
werken. Maar we gaan op de eerste plaats voor de inhoud. Voor gedegen oplossingen die werken in de praktijk.
Waarbij we altijd proberen de verwachtingen te overtreffen. Zo kennen onze klanten ons.
En zo kennen we elkaar.
Je hebt ruime ervaring met Streamserve of SAP DocumentPresentment en aantoonbare ervaring binnen het
expertisegebied Output Management. Qua management skills ben jij goed in het managen van verwachtingen bij de
klanten waarvoor je werkt en breng jij met een passende resultaatgerichte houding een combinatie van
zelfstandigheid, visie en creativiteit. Jij past bij ons omdat jij een bovengemiddelde dosis ambitie hebt om je kennis
continu te ontwikkelen en bij te blijven in het Output Management-vakgebied. Kortom, jij staat als een frisse wind in het
leven? Dan ben jij wie we zoeken. Uiteraard ben jij woonachting in de Randstad vanwege de afwisselende klantwerklocatie. Met een HBO-/WO Diploma in de tas en competenties als klantgericht, oplossingsgericht, representatief
is deze baan voor jou.
Sogeti biedt jou.
Ondersteuning bij jouw ontwikkeling met alle mogelijke middelen zoals opleidingen, technische meetings en events.
Certificering op je vakgebied. Een plezierig bedrijf om voor te werken, waar sfeer en collegialiteit hoog in het vaandel
staan. Waar voortdurend informele activiteiten worden georganiseerd om collega’s ook buiten het werken te leren
kennen. Ruimte voor eigen initiatieven. Initiatieven die bijdragen aan het resultaat worden hoog gewaardeerd en
beloond. Interessante opdrachten en klantomgevingen om je opdrachten uit te voeren.

Selectie.
Denk jij dat je slim genoeg bent voor ons? En durf jij het gesprek met ons aan? Solliciteer nu en wie weet word jij ook
een Sogetist.
Direct solliciteren kan via de button onderaan de vacature.
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.

