Software tester
Werk-/denkniveau

MBO / HBO

Uren per week

24 - 32 uur

Standplaats

Weert

The DOC groeit hard en daarom zijn we op zoek naar een software tester. Als tester ben
je verantwoordelijk voor het controleren van de opgeleverde software. Ben jij
stressbestendig, flexibel en een positief ingestelde tester met technische kennis. Wil jij
jezelf verdiepen in het automatiseren van testen en het opstellen van testscrips? Lees
dan snel verder.

Wat wij vragen
▪

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de testomgeving

▪

Je bent goed in het zelfstandig inrichten van verschillende testprocessen

▪

Je hebt kennis en ervaring met hedendaagse testmethodieken

▪

Jij vindt het een uitdaging om nieuwe functionaliteiten te testen

▪

Je biedt begeleiding en ondersteuning aan onze klanten en voorziet ze van technisch
advies

▪

Je bent primair werkzaam op projecten vanuit The DOC en incidenteel werkzaam op
projecten op locatie bij klanten

▪

Je werkt aan ontwikkeling van testmiddelen

▪

Je schrijft zelfstandig testplannen en testrapporten

▪

Je werkt nauwkeurig als het gaat om het vastleggen van testcases en testdata

▪

Je geeft terugkoppeling van de resultaten aan het technische team en externe
partijen

▪

Je bent communicatief vaardig, signaleert problemen en communiceert deze tijdig

▪

Je bent klantgericht, analytisch en in staat om (IT) processen te optimaliseren

▪

Je spreekt zowel de Nederlandse als Engelse taal vloeiend en bent goed in woord en
geschrift

▪

Dat jij past binnen onze kernwaarden:
o Jij weet je als geen ander in te leven in de uitdagingen van onze klanten en denkt
in oplossingen
o Je bent goed in professioneel, zakelijk en doelgericht werken
o Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
o Je komt met nieuwe ideeën en weet van aanpakken
o Je bent in staat om effectief in teams samen te werken

Wat wij als extra voordelen zien
▪

Ervaring met werken in Agile/Scrum projecten

▪

Ervaring in het uitvoeren van testen in het Oracle domein (bijvoorbeeld APEX)

Wat wij bieden
▪

Een ongekende goede werksfeer met personeelsuitjes en een informele cultuur

▪

Een platte organisatie met korte lijnen. Openheid en transparantie vinden we heel
belangrijk binnen The DOC

▪

Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën

▪

Een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

▪

Mogelijkheden om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV
naar sollicitatie@thedoc.nl. Een persoonlijkheidstest kan onderdeel uitmaken van de
sollicitatieprocedure. Heb je vragen over de vacature of procedure dan kun je contact
opnemen met onze HR-adviseur Renske Veugen, via sollicitatie@thedoc.nl of
telefoonnummer +31 (0)6 - 4160 2436.

