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Java Developer
Jij volgt ontwikkelingen op de voet. Sterker nog: je bent er een onderdeel
van. Jij loopt voorop.
Jij denkt met klanten mee en helpt hen innoveren. Zo kun jij een bijdrage leveren aan de Rabobank-app, de beveiliging
van treinen voor Pro-rail verbeteren of de website van ING een boost geven. Vergaderen? Liever gewoon zorgen dat het
werkt!
Hoe omschrijft men een Sogetist? 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. Waarbij we altijd proberen de verwachtingen te overtreffen. Zo kennen onze klanten ons. En zo
kennen we elkaar!

Focus op Java
Wij bouwen State of the Art applicaties met de nieuwste Java technologie en frameworks. Dit doen we door ons te richten
op de open source-oplossingen binnen de wereld van Java, alle nieuwe ontwikkelingen te volgen en onze kennis te delen
binnen onze eigen Java Community. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aanwezig zijn op veel conferenties; Oracle Code
One, Devoxx en JFall. We organiseren ook onze eigen avondsessies waar we kennis en plezier combineren.
Community
De Java Community van Sogeti behoort tot de absolute top binnen het vakgebied. Om bovenaan de top te blijven,
besteden we veel aandacht aan training en kennisdeling. Vanzelfsprekend maakt ook certificering daar een onderdeel
van uit. Alle Javanen binnen de Java Community van Sogeti zijn in het bezit van minimaal één Java-certificering, waarbij
meer dan de helft zelfs meervoudig gecertificeerd is. Dit maakt ons de best gecertificeerde Java Community van
Nederland!
Uiteraard hebben we via onze partners Red Hat, AWS, Google en Pivotal toegang tot de laatste technologieën, tools en
opleidingen. Over opleidingen gesproken, we investeren zwaar in het opleiden van onze nieuwe medewerkers. Ze
worden twee maanden intensief door onze seniors en architecten begeleid, waarbij ze een Proof of Concept bouwen
volgens de nieuwste technieken, tooling en coding standards. Deze zelfgekozen Proof of Concept wordt in teamverband
opgeleverd volgens de Agile methode.
Java Developer
Jij gaat in deze rol een grote bijdrage leveren aan de technische realisatie van hoogwaardige Java oplossingen. Kom jij
ons versterken om in de absolute top te blijven op het gebied van Java? Wil jij werken met de volgende technologieën en
frameworks; Java EE, Spring, JBoss, Git, Cloud, Python en Kotlin? Kom eens langs voor een bakkie koffie!

Jij biedt ons

- Ervaring met Java EE en frameworks zoals Spring, Hibernate
- Ervaring met begrippen zoals SQL, REST, Microservices, CI/CD en Cloud
- Ervaring met tools zoals Maven, Git, Gradle, IntelliJ, Docker, Kubernetes en Atlassian Stack
- Ervaring met testing frameworks zoals JUnit, Mockito, Selenium en FitNesse
- Kennis van methoden zoals Agile, Scrum, DevOps en Functional Programming;
- Afgeronde HBO of Academische opleiding.

Sogeti biedt jou
Als Java Developer ben jij uiteraard onderdeel van onze Java Community. Vanuit deze Java Community word je
persoonlijk begeleid in de vakinhoudelijke stappen die je wilt maken. Daarnaast kun je het volgende verwachten:
- Uitdagende opdrachten bij de top van het Nederlandse bedrijfsleven
- Informele, collegiale werksfeer
- Breed opleidings- en trainingsprogramma
- Top-notch begeleiding
- Actieve Java Community
- Bier & Pizzasessies
- Informele uitjes
Durf jij de uitdaging aan en wil je mee helpen het succes van onze Java Community verder uit te bouwen? Solliciteer dan
nu en wie weet word jij ook een Sogetist.
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.

