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iOS Developer
Je bent innovatief. Je bent creatief. Jij gaat voor een topbaan.

Aan de slag als iOS-professional
Mobile apps ontwerpen, uitwerken en realiseren, dat is jouw passie! Met grote toewijding richt jij je dan ook op een app
waarmee consumenten met een gezichtsscan betalen. Of je stort je je op een app die de temperatuur in huis op afstand
kan regelen. Het spreekt voor zich dat jouw apps top of the bill zijn als het gaat om gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.
Ze hebben impact. Je voelt je als een vis in het water in een iOS-omgeving maar, veelzijdig als je bent, kun je ook met
andere platforms uit de voeten.
Sogeti biedt jou...
… een veelzijdige carrière die aansluit bij jouw kwaliteiten en ambities. Het doel van Sogeti? Jou in staat stellen om een
mobile technology leader te worden. Sogeti helpt je hierbij met een ongekend breed cursus- en opleidingsaanbod,
waardoor jij je kunt ontwikkelen tot een topprofessional. Groei jij door naar Lead Developer, DevOps Specialist of Mobile
Consultant?
Wie ben jij?
Je bent in het bezit van een wo- of hbo-diploma Informatica of een vergelijkbare richting en beschikt over ruime ervaring
in objectgeoriënteerd ontwikkelen. Je bent thuis in het ontwikkelen voor iOS in Objective-C en/of Swift met XCode.
Daarbij heb je kennis van en ervaring met software design patterns en ben je gewend om in sprints te werken binnen
Agile/Scrum. Je bent thuis in de relevante, platformspecifieke beveiligingsconcepten. Hoewel je functie ‘iOS Developer’
zegt, weet jij je ook in andere omgevingen goed te redden.
Over Sogeti
Sogeti is een IT-dienstverlener die haar werknemers stimuleert om zich te (blijven) ontwikkelen. Hoe? Door trainingen en
cursussen, maar natuurlijk ook door talloze, informele activiteiten buiten werktijd. Als Sogetist heb je de luxe om je
dagelijks in te zetten voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Sogetisten staan bekend als hardwerkende, ervaren
topprofessionals en zijn dan ook graag geziene personen!
Wil jij als iOS Developer werken bij Nederlands meest toonaangevende IT-dienstverlener? Solliciteer dan hier.
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.

