Ben jij een ervaren tester die toe is aan een nieuwe uitdaging binnen een jong en
professioneel team? Solliciteer dan als Agile tester bij De Heer Software!

Wij zoeken een:

Agile Tester Zorg (36-40)
voor onze locatie in Sliedrecht.
Wie zijn wij?
De Heer Software is een innovatief bedrijf dat voorop loopt in de ontwikkeling van
branchegerichte software voor de zorg- en welzijnssector. Vele organisaties maken
dagelijks succesvol gebruik van onze applicaties. Ons bedrijf wordt gekenmerkt door een
collegiale werksfeer en gedrevenheid. Naast een hoge mate van zelfstandigheid wordt
veel belang gehecht aan klantgerichtheid en het werken in teamverband.
Wat ga je doen?
Als Agile tester ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze software producten. In
nauwe samenwerking met de software ontwikkelaars van jouw SCRUM-team stel je een
testplan op. Je ondersteunt je teamleden met het voortdurend testen van nieuwe
functionaliteit vanaf de eerste ontwerpfase tot aan de oplevering bij de klant. Je houdt daarbij
rekening met gemaakte afspraken en het perspectief van de eindgebruiker.
Je voornaamste werkzaamheden als Agile tester zijn:
• Het schrijven van testplannen;
• Het coördineren en uitvoeren van testen binnen het SCRUM-team;
• Overleg met de productowner over de voorgestelde wijzigingen in functionaliteiten;
Wie zoeken wij?
• Jij hebt een afgeronde HBO opleiding, liefst IT gerelateerd;
• Aantoonbare werkervaring als tester
• Tmap of ISTQB certificaat;
• Je bent analytisch sterk, communicatief vaardig en proactief;
• Ervaring met en kennis van Agile testing en SCRUM;
• Ervaring met testen van webapplicaties is een pré;
• Ervaring met het doen van load tests is een pré.
Wat bieden wij?
• Een prima collegiale werksfeer;
• Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een werkplek die is voorzien van moderne middelen om comfortabel te werken;
• 28 verlofdagen;
• Een goede pensioenregeling;
• Reiskostenregeling;
• Studie en opleidingsmogelijkheden;
• Elke werkdag een goede lunch;
Nieuwsgierig geworden?
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Arie Bouw, Manager
Ontwikkeling van De Heer Software BV, telefoonnummer 0184-491700.

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je onder vermelding van “Agile tester” e-mailen
naar: sollicitaties@deheer-software.nl. Voor geschikte kandidaten bieden wij de mogelijkheid
om een dagdeel mee te lopen op de afdeling zodat je een goed beeld van de organisatie en
producten krijgt.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt echt niet op prijs gesteld.

