Vacature: IT engineer
jouw weg naar vakmanschap

SOLLICITEER NU NAAR
EEN PLEK IN
“DE STARTERSKLAS”
OPS ENGINEER BIJ
DOMESTIC BANKING ING

Op zoek naar een uitdagende baan? Betaald krijgen terwijl je doorleert? Solliciteer
dan naar een plekje in de startersklas Ops
engineer. Een mooie start van jouw carrière als IT engineer met doorgroeimogelijkheden in een internationale omgeving.

Ben jij die net afgestudeerde kandidaat met een technisch hart en een HBO of WO opleiding in de richting
van informatica of stevige bèta component, en ben je
op zoek naar een werkgever die jou verder op weg
helpt in je carrière, zowel op technisch inhoudelijk vlak,
als op professioneel vlak, dan is de startersklas
Operations engineer iets voor jou!!

“Je gaat betaald studeren en

maakt een vliegende start door
bij een grote internationale
organisatie”
ING engineer uit
voorgaande Sogyo startersklas

De startersklas Ops engineer
Wanneer jij een plekje weet te bemachtigen in de startersklas Ops engineer, weet je zeker dat je een periode
tegemoet gaat die jou volop uitdagingen en kansen zal
bieden.
Het traject start bij Sogyo met een maatwerk opleiding
van 8 weken waarin je jezelf gaat verdiepen in de wereld van DevOps (Development/Operations), Scrum,
Agile, Continuous Delivery, TIBCO, Java en ITIL.
Na deze periode ga je daadwerkelijk als Ops engineer
bij ING aan de slag en neem je plaats in een van de
DevOps teams. Als Ops engineer krijg jij de verantwoordelijkheid voor het in de lucht houden van verschillende applicaties op het gebied van internet, betalen of hypotheken. Dit betekent dat je taken hebt als
het opstellen van user stories, non-functional requirements moet definiëren, testen, probleem analyses, incidentafhandeling en monitoring. Hiervoor zal je ook regelmatig met de developers en de business om tafel
moeten en hen moet uitdagen om alles uit een project
te halen wat erin zit.
In het eerste jaar dat je werkzaam bent bij ING, heb je
samen met je collega’s uit de startersklas een tweewekelijkse terugkomdag. Tijdens deze bijeenkomsten
wordt er aandacht besteedt aan je persoonlijke ontwikkeling, je professionele vaardigheden, maar ook aan
de ING als bedrijf.
Na 13,5 maand heb je de mogelijkheid om bij ING in
vaste dienst te treden en je carrière verder te vervolgen. Doorgroeimogelijkheden zijn er volop. Waarin je
doorgroeit is afhankelijk van je ambities en talenten.
Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie over
Sogyo en deze vacature een kijkje op onze website
www.werkenbijsogyo.nl
Je kunt ons natuurlijk ook bellen of mailen via 0302202216 of carriere@sogyo.nl

