Software Tester (Berchem)
Voor onze klant, een sterk groeiende internationale specialist op het vlak van fleetmanagement software zijn we
op zoek naar enthousiaste Software Tester

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

Je krijgt alle kansen om je carrière verder uit te bouwen bij de onbetwiste marktleider in zijn vakgebied.
Je werkt samen met fijne collega’s en dit binnen een open en vlakke structuur waar teamspirit en respect
voor éénieder voorop staat.
Je kan rekenen op een aantrekkelijk verloningspakket verder aangevuld metextra-legale voordelen en
32 dagen vakantie.

Wat ga je concreet doen ?
Als Software Tester weet jij je te verplaatsen in de eindgebruiker. Je zorgt ervoor dat aan alles is gedacht bij
de ontwikkeling. Vind je een probleem in de software? Dan aan jou de taak om het te signaleren, te
onderzoeken wat er misloopt! Dit doe je uiteraard in samenwerking met onze ontwikkelaars.
•
•
•
•
•
•

Je belangrijkste missie is de kwaliteit van een zeer snel groeiend softwareplatform te verbeteren;
Als eerste full-time tester, word jij de gatekeeper die alle bugs tegenhoudt;
Je hebt dus ook een cruciale input in de aanpak, methodologieën en tools die verder worden
geïmplementeerd;
Voor nieuwe of bestaande features maak je onderhoudstesten en communiceer je je bevindingen helder
en gestructureerd;
Jij werkt mee aan een verdere transformatie richting het automatiseren van testen;
Je ondersteunt een team van 4 ontwikkelaars.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een aantal jaren ervaring in software testing;
Je bent vertrouwd met het automatiseren van testen;
Je bent communicatief en beschikt over een stevige dosis logisch denkvermogen en praktisch inzicht;
Je weet van aanpakken en kan orde scheppen in de chaos;
Je ziet het volledig zitten om een eigen testaanpak uit de grond te stampen;
Je hebt kennis van relevante testtools;
Nauwkeurig werken en plannen zit bij jou in de genen ingebakken. Je laat je niet snel van de wijs
brengen en kan je mannetje staan t.o.v. je collega's en leveranciers in de opvolging van hun taken en
verplichtingen.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

