Image not readable or empty
sites/all/themes/sogeti/logo-screen.png

Performance Test Engineer
Performance Test Engineer
Online belastingaangifte doen, internetbankieren, belangrijke documenten verzenden via je mobiel. Het zijn stuk voor
stuk zaken waarbij de performance top moet zijn. Dat weet jij. En… dat regel jij! Als Performance Test Engineer ben jij
altijd op zoek naar verbetering en werk je met liefde met de nieuwste tools. Je weet dat Agile en DevOps de toekomst
hebben en werkt graag in een team dat net als jij gedreven is om topkwaliteit te leveren.
Sogeti biedt jou…
…heel veel kansen om je kennis te verbreden zodat jij de geuzennaam ‘nerd’ kunt dragen. Je volgt opleidingen,
technische meetings en krijgt de mogelijkheid om certificeringen binnen jouw vakgebied te behalen. Wat je doet met al
die kennis? Inzetten bij interessante opdrachten bij boeiende klanten natuurlijk! Voer je daar alleen maar uit? Nee, er is
volop ruimte voor jouw ideeën. Sterker nog: jouw inzet om topresultaten te boeken wordt beloond. En omdat geld niet
alles is, kun je ook los bij een van de vele informele uitjes die Sogeti organiseert. Werksfeer? Informeel. Hiërarchie?
Nope. Biertje na het werk met collega’s? Gezellig!
Waar ga je aan de slag?
Hopelijk ben je niet bang voor het grote werk, want Sogeti zet jou in bij de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Je gaat
aan de slag binnen zowel korte als langdurige opdrachten en wisselt regelmatig van standplaats. Zo kom je nog eens
ergens. Zo zie je nog eens wat.
Wie ben jij?
Jij hebt een hbo- of wo-diploma en IT-ervaring op technisch niveau. Jouw affiniteit ligt voornamelijk bij performance
testen. Je kunt programmeren, of wil dit graag leren. Je vindt samenwerken met techneuten en testers cruciaal om goede
resultaten te leveren en bent altijd bereid om je kennis te delen. Tot slot ben je communicatief vaardig – het uitleggen van
testresultaten aan klanten is bijvoorbeeld geen probleem – en je kunt je zowel goed in het Nederlands als in het Engels
uitdrukken.
Over Sogeti
Sogeti is de marktleider in testen en kwaliteitszorg. Als de bedenker van de wereldwijd toegepaste methoden TMap®
NEXT en TPI NEXT staat innovatie bij Sogeti zeer hoog in het vaandel. De ruim 650 Testconsultants bij Sogeti,
gebundeld in expertises rond Testengineering, Testing Services, Testmanagement en Consultancy en
Testautomatisering, weten elkaar te vinden voor kennisdeling, maar ook voor een gezellige vrijdagmiddagborrel. Sluit jij
aan?
Stap jij aan boord bij Sogeti’s Testing Team? Dan kun je het verschil gaan maken. Voor klanten. En voor jezelf.
Is de functie van Performance Test Engineer geknipt voor jou?
Vragen over werken bij Sogeti? Neem contact op met onze recruiters via: sollicitatie@sogeti.com of bel naar: +31 (0) 886
606 600. Wil je direct solliciteren op deze baan? Ga dan naar de sollicitatie pagina op sogeti.nl.

