WANTED: TEST CONSULTANTS (TECHNISCH)

Wat ons beweegt en wie we zijn
Wij zijn een ambitieuze en gedreven testclub met focus op detachering, consultancy en samenwerken. Wat
ons onder andere bijzonder maakt is onze oprechte familiecultuur, volledig platte organisatie en het belang
wat we met elkaar hechten aan persoonlijke inbreng en aandacht voor elkaar. Dit zien wij als een groot
goed waar we zuinig op zijn. Aspecten die wij in lijn met onze missie belangrijk vinden en die ons daarmee
tegelijkertijd kenmerken zijn; initiatief en verantwoordelijkheid nemen, de uitdaging aangaan, plezier
hebben, kwaliteit leveren, proactief en toegewijd zijn. Samen bouwen aan de ontwikkeling en toekomst van
de persoon, de professional en de organisatie is geen punt op onze agenda, maar zit daadwerkelijk in ons
DNA.
Wat wij zoeken
Gedreven testtalenten met een positieve grondhouding, die proactief en toegewijd zijn aan de klant.
Leergierige mensen, die vragen durven stellen, op onderzoek uitgaan en zich niet laten afremmen door de
gevestigde kaders. Testers die kansen creëren, pakken en durven te delen met collega's. Professionals die
graag kennis delen en willen werken binnen een jonge organisatie met gelijkgestemden en een hoge fun
factor.
Wat jij op je LinkedIn zet:
Test Eindbaas - Agile Tester - Test Cowboy - Test Specialist - Test Toerist – Test Talent - Test Osteron ,
Test Ing - Test Geval - Test Professional - Test Dummie - Test Consultant

Wat wij vragen:

Wat wij bieden:


Alle ruimte voor eigen initiatief binnen een ambitieus
en groeiend bedrijf



Een relaxed maar professioneel dynamische team
van trotse testtalenten



Innovatieve opdrachten bij vooraanstaande bedrijven



Inspraak in de richting waarin de organisatie zich
ontwikkelt



Arbeidsvoorwaarden en een beloningsstelsel waar je
blij van wordt



Veel vrijheid en verantwoordelijkheid om je werk te
doen

 Welke expertise je hebt en welke je (verder)
zou willen ontwikkelen?



Leaseauto



Telefoon, laptop

 Waar zie jij kansen?



Studie



Minimaal hbo/wo werk-, communicatie- en
denkniveau



ISTQB en/of TMap gecertificeerd



Kennis van één of meer programmeertalen



Ervaring met Agile en Scrum



Sterke analytische -, communicatieve - en
sociale vaardigheden



Flexibiliteit, gedrevenheid, samen bouwen
en teamgeest
Wat wij aan je vragen wanneer we
kennismaken:

