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Meeloopstage Recruitment
Ben jij leergierig, commercieel en resultaatgericht? Wil jij een van de CORE processen van Sogeti
ondersteunen? Wil jij ook deel uitmaken van een professioneel wervingsteam en de kneepjes van
het recruitment vak leren? Dan zijn we per direct op zoek naar jou! Wij werken met de laatste
innovatieve middelen om het IT-Talent van morgen te werven voor Sogeti!

Stage of ervaringsplaats Corporate Recruitment.
De afdeling Corporate Recruitment is op zoek naar een stagiair(e) of een duaal student die ondersteuning biedt bij het
werving- en selectieproces. We zoeken een stagiair(e) voor een periode van drie tot twaalf maanden, die 32 tot 40 uur
per week beschikbaar is.

Jouw hoofdwerkzaamheden zijn:
•
•
•
•
•
•

Actief zoeken naar talent op social media en jobboards;
Beoordelen van cv’s;
Contact onderhouden met kandidaten;
Actief meedenken over recruitment;
Ondersteuning bieden bij wervingsacties;
Administratieve afhandeling van het werving- en selectieproces;

• Bijwonen van beurzen e.d.

Herken jij jezelf?
Als ideale kandidaat ben je gewend om proactief en zelfstandig te werken. Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden en bent stressbestendig in hectische situaties. Ook dan weet je het overzicht te behouden en prioriteiten te
stellen. Je bent flexibel, accuraat, snel en hebt een klantgerichte werkhouding.
Je volgt een opleiding op het gebied van Commerciële Economie, Bedrijfskunde of Management Economie en Recht
(MER) op tenminste HBO-niveau en hebt interesse in sales/recruitment.

Sogeti biedt jou.
Stage lopen bij Sogeti is een leerzame werkervaring! Je wordt begeleid en kunt optimaal jouw talenten ontwikkelen. Je
krijgt daarvoor een stagevergoeding. . Daarnaast biedt Sogeti je een laptop en mobiele telefoon om je werkzaamheden te
vervullen.

Sogeti.
Sogeti Nederland B.V. is een ICT dienstverlener die het ontwerpen, realiseren, inrichten en managen van stabiele en
betrouwbare ICT-oplossingen als haar core business ziet. Onze klanten behoren tot de top-200 van het Nederlandse
bedrijfsleven.
Sogeti medewerkers zijn gepassioneerde vakmensen die actief bijdragen aan het resultaat van onze klanten. Onze visie
is ‘Resultaat door gepassioneerd ICT-vakmanschap´. Om dat waar te maken zijn de kennis en vaardigheden van onze
professionals een groot goed. Reden genoeg om aanzienlijk te investeren in ontwikkelingsmogelijkheden voor onze
medewerkers. Sogeti is bovendien ingericht naar expertise. Dit betekent dat in onze businesslines mensen met eenzelfde
passie/expertise werken. Hierdoor zijn medewerkers omringd door vakgenoten met vergelijkbare competenties en
expertise.

Selectie.
Heb jij de ideale vacature gevonden? Solliciteer dan vandaag nog via de website!
Stuur je sollicitatie en motivatie naar sollicitatie@sogeti.com.
Graag ontvangen wij je afgeronde sollicitatie uiterlijk 5 mei 2016.
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.

