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Keten Testregisseur
Keten-testregisseur vacature
Voor het borgen, beheren en bewaken van kwaliteit in de keten draai jij je hand niet om.
Als quality expert en talentvol people-manager overzie jij als geen ander de menselijke en technische dimensies van de
keten. Je weet wat het is om keteneigenaar te zijn van de kwaliteit binnen Agile, DevOps en traditionele omgevingen.
Naast zelf problemen proactief signaleren, kan jij binnen een organisatie de onderliggende ketenproblematiek zichtbaar
maken. Je ontwikkelt team-overstijgende verbeterplannen en stroomlijnt de individuele bijdragen van de verschillende
ontwikkelteams. Je loopt voorop in jouw vakgebied en draagt actief bij aan de klantdoelstellingen door het inbrengen van
nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
Sogeti biedt jou…
Bij Sogeti draait het om jou en jouw ontwikkeling. Je kunt dan ook gebruikmaken van verschillende opleidingen en
trainingen om jouw IT-kennis, commerciële kwaliteiten én je soft-skills verder te verbeteren. Daarnaast zijn er vakgroepen
en kennissessies om je kennis met mede-Sogetisten te delen. Zo houd je je vakkennis up-to-date, én stimuleer je elkaars
ontwikkeling.
Wie ben jij?
Je bezit kennis van en/of hebt ervaring met…Agile, DevOps en traditionele omgevingen, ketentesten en ketenrisicoanalyse, root cause analyses en PointZERO, Agile- en watervalprojecten, LeSS, SAFe en Lean, de rol van Scrum
Master, het inzetten van technologie (Tooling, Cloud, Security), het organiseren van het ketentesten, het managen van
verwachtingen en het geven van workshops.
Over Sogeti
Sogeti is een ambitieus bedrijf met een goede, informele werksfeer. Kom je bij Sogeti werken? Dan kun je rekenen op
ervaren collega’s die graag hun kennis met je willen delen. Een Sogetist is gedreven, resultaatgericht en flexibel. Maar er
is ook ruimte voor een grapje en Sogeti investeert ruim in een goede werksfeer.
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.

