Junior Java Ontwikkelaar
Werk je graag met de nieuwste technologieën aan development opdrachten
bij verschillende klanten lees dan verder!
Jouw rol als Junior Java Ontwikkelaar bij Atos
Als Junior Java Ontwikkelaar heb je net je diploma op zak of heb je 1-2 jaar werkervaring als
Developer. Je bent betrokken bij verschillende development projecten en ontwikkelt samen met
collega’s maatwerksystemen voor onze klanten. Verder spar je met collega Javanen in onze Java
Competence Group en bezoek je evenementen als de J-Fall en Devoxx.
Een voorbeeld van een Atos product dat met Java technologie wordt gebouwd is de Atos e-Suite.
De Atos e-Suite is een platform voor elektronische dienstverlening, zaakgericht werken,
documentaire informatievoorziening en gegevensuitwisseling. Met de e-Suite bieden inmiddels meer
dan 30 gemeenten uitstekende dienstverlening aan haar burgers, bedrijven en instellingen. De Atos
e-Suite wordt gebruikt door in totaal meer dan 1,3 miljoen inwoners.
Atos Professional Services
Omdat Atos haar klanten een breed en divers palet aan IT-competenties biedt, is Atos Professional
Services een grote en belangrijke afdeling binnen ons bedrijf. Wij ondersteunen onze klanten met
de juiste applicaties of infrastructuren. Als jij aan de slag gaat bij Atos Professional Services, dan
zet je jouw specifieke vakkennis in voor verschillende opdrachtgevers waardoor het werk lekker
afwisselend blijft. Je manager voelt zich samen met jou verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling en
de projecten waaraan je kunt deelnemen. Dit betekent dan ook dat je altijd een vast en vertrouwd
aanspreekpunt hebt als je bijvoorbeeld wilt bespreken hoe je jouw werkzaamheden en verdere
carrièremogelijkheden het beste kunt inrichten.
Ons Java team groeit, zowel in omvang als in kennis en expertise. Atos is een innovatief bedrijf dat
met de nieuwste technologieën werkt. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze eigen specialisten
hierin mee gaan. Vandaar dat wij veel investeren in persoonlijke ontwikkeling zodat iedereen zich
blijvend kan ontwikkelen.
Carrière maken in een inspirerende omgeving?
Als onze toekomstige Business Technologist start je binnen de divisie Professional Services.
Atos is toonaangevend in digitale services met een jaaromzet van 12 miljard euro. Je werkt samen
met 100.000 collega’s in 72 landen. Wereldwijd levert Atos aan haar klanten IT-services in vier
domeinen: Consulting & Systeemintegratie, Managed Operations & BPO, Cloud Operations, Big Data
& Beveiligingsoplossingen en transactiediensten via Worldline, de Europese leider in de markt voor
betaaloplossingen en transactiediensten.
Dit betekent voor jou als Java Ontwikkelaar een grote verscheidenheid aan (internationale)
doorgroeimogelijkheden.
Met onze diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren ondersteunen wij
klanten in de volgende marktsectoren: Defensie, Gezondheidszorg, Manufacturing, Financiële
dienstverlening, Media en Energie, Publieke Sector, Retail, Telecom en Transport.
Atos focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt
hun onderneming van de toekomst te creëren. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de
Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat genoteerd aan de Euronext Paris market. Atos
opereert onder de namen Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify en Worldline.

Wij vragen
Wij zijn op zoek naar een Business Technologist. Voor ons is een Business Technologist iemand met
een passie voor innovatie en een drive om zichzelf en anderen te blijven ontwikkelen. Deze houding
is voor ons van cruciaal belang. Als Junior Java Ontwikkelaar wil jij graag ervaring op doen met het
werekn in een DevOps en Scrum omgeving.
Daarnaast:

Beschik je over een afgeronde HBO- of WO opleiding richting IT/Development/Informatica

Heb je enige ervaring opgedaan met Java of met Open Source technologie

Ben je nieuwsgierig naar producten als Hibernate, Spring en front-end technologieën als
Ecmascript/HTML/CSS met frameworks als Angular en Polymer, applicatie servers,
integratie technieken en met omgevings tooling als GIT, Maven, Jenkins en Docker

Blijf je graag op de hoogte van trends en ontwikkelingen op jouw vakgebied

Beheers je de Nederlandse en Engelse taal
Wij bieden
Bij Atos staan IT en IT-innovatie centraal. Voor jou als medewerker wil Atos graag een inspirerende
en faciliterende werkgever zijn, zodat jij jezelf zowel vakmatig als persoonlijk blijft ontwikkelen en
verbeteren. Vandaar dat wij bij Atos veel trainingen aanbieden.
Binnen je team, de regionale afdeling (ook wel unit genoemd) en de Java community heb je
uitstekende kansen om door te groeien.
Ben je toe aan de volgende carrièrestap? Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een technisch
specialisme of kiezen voor meer verantwoordelijkheid. Wellicht lonkt het buitenland of spreekt één
van de andere divisies van Atos je aan? We nemen jouw wensen en ambitieus serieus en vinden het
dan ook erg belangrijk dat we doorgroei stimuleren. Daarom aan doorgroeimogelijkheden geen
gebrek.
Daarnaast:

Een goed salaris en een mobiliteitsbudget

Word je onderdeel van ons Young Professional Program, waarin je 2 keer per jaar een
salarisverhoging krijgt

Uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden en trainingen

Werken aan complexe opdrachten bij aansprekende klanten

Een innovatieve werksfeer met ambitieuze collega’s en een betrokken manager

Een uitgebreid en persoonlijk in te richten arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. 29
vakantiedagen.

Waar wacht je op? Join us! *LI-P
OST*
Voor meer informatie over deze interessante carrière stap kun je contact opnemen Else Visser op
088 265 4175. Wil je solliciteren, upload dan jouw CV via onze website of stuur deze naar
elske.visser.external@atos.net

