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Agile Test Engineer
Agile Test Engineer
Je ademt Agile en ziet ook dat DevOps de toekomst is. Als Test Engineer wil je hier graag aan bijdragen. Je bent altijdop
zoek naar verbeteringen, zowel in software als in onderlinge samenwerking. Testautomatisering met de nieuwste tools en
met elkaar werken aan een écht team is voor jou dus vanzelfsprekend.
Herken jij jezelf hierin? Dan ben jij, net als wij, gegrepen door het werken aan kwaliteit in een Agile wereld. Wij bieden jou
de volgende stap in je carrière waarin jij je kennis, kunde en ambities kwijt kan!

Agile opdrachten:
Je voert gave opdrachten uit bij de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Je draagt er aan bij dat treinen op het
complexe spoornetwerk op tijd rijden, dat digitale televisie perfect werkt in tienduizenden huishoudens of dat koffers in
het juiste vliegtuig terecht komen.
Overal zit IT achter, waarbij kwaliteit cruciaal is! Hier weet je als Agile Test Engineer alles van!

De test engineer:
Je bent altijd actief met kwaliteit. Je denkt elke dag “Hoe kan ik vandaag mijn werk weer slimmer, sneller én beter doen
dan gisteren?“ Je blijft je zo elke dag ontwikkelen en verder verdiepen in ons mooie vak. Je hebt daar lol in en je hebt
bewezen dit snel op te pakken!

Test requirements:
·
·
·
·
·
·

Je hebt affiniteit met testautomatisering en tooling;
Je kunt programmeren of bent bezig dit te leren;
Je bent TMap-, ISTQB- en/ of CAT-gecertificeerd;
Je hebt relevante ervaring met het werken in Agile
teams;
Je beschikt over een HBO/WO diploma;
Je bent gedreven om nog veel meer te leren, te groeien en te delen

Sogeti:
Wil jij ook bij het beste en meest innovatieve testbedrijf van Nederland werken? Sogeti is de marktleider op het gebied
van testen! Wij bieden onze professionals alle faciliteiten met uitstekende opleidingsmogelijkheden om voorop te lopen
en onderscheidend te kunnen zijn binnen ons vakgebied. Op onze eigen Testing Academy verzorgen en ontwikkelen wij
trainingen voor alle specialismen binnen testen en kwaliteit. Net als ons vakgebied is ook ons opleidingsaanbod continu
in beweging. De nieuwste tooling en trends in testen vind je in het aanbod, zodat wij op de hoogte zijn van en ervaring
kunnen opdoen met de nieuwste ontwikkelingen.
Sogeti heeft een community van ca 800 vakbekwame testspecialisten in Nederland, van Young Professional tot de meest
technische en ervaren testspecialisten. Allen gedreven en leergierig, met de mindset het beste voor onze klanten te
realiseren.
Naast de trainingen op de Academy kun je aansluiten bij een van de communities of deelnemen aan thema-avonden en
technische meetings, om kennis op te doen en te delen met je collega’s.
Ben jij toe aan je volgende stap in je carrière en wil je zelf bepalen welke kant je op wilt en in welke tempo? Dan is
Sogeti ‘Your next Step!’

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.

