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Test Automation Engineer Vacature
Test Automation Engineer Vacature
Jij, Test Automation Engineer, speurt naar mogelijkheden om testprocessen naar een hoger niveau te tillen. Efficiëntie,
automatisering en stroomlijning; het zijn woorden waar jij blij van wordt.

Automatisering met Scrum, Agile en Devops
Jij duikt met kunde in complexe technische contexten en hebt al snel de rode kabel te pakken. Vervolgens programmeer
en configureer jij IT-oplossingen die aansluiten op de behoeftes van de klant. Scrum, Agile en DevOps sieren jouw
vaandel en maken dat jij iedere uitdaging weet te tackelen, voor ieder type opdrachtgever. Van banken en verzekeraars
tot overheidsinstellingen en logistieke organisaties; als Test Automation Engineer blaas jij wind in de zeilen bij de
vlagschepen van het Nederlandse bedrijfsleven.

De capaciteiten van een Test Automation Engineer
Bij Sogeti staan vakmanschap en ontwikkeling hoog in het vaandel. Je vindt er dan ook mogelijkheden te over om je
kennis te verdiepen en verbreden. Denk aan cursussen en technische meetings, maar ook aan even spannende als
leerzame hackatons. En doordat jij bij uiteenlopende organisaties wordt ingezet, doe jij ervaring op in de breedste zin van
het woord.

Van Tosca tot Groovy
Jij hebt een relevante opleiding op hbo- of wo-niveau afgerond. Daarnaast weet jij wel raad met tools als Tosca, Robot
Framework, Selenium, Cucumber/Specflow, en kun je werken met Java, Javascript, Python, C# en Groovy. Door jouw
uitstekende communicatieve vaardigheden kun jij deze technische kennis op heldere wijze vertalen voor de klant. Zo
realiseer jij een prettige én doeltreffende samenwerking.

Over Sogeti
Ga jij bij Sogeti aan de slag? Goede keus! Sogeti is een ambitieus bedrijf waar een collegiale werksfeer heerst. Daarin
worden jouw kennis en creativiteit zeer op prijs gesteld en krijg je volop ruimte om jouw ideeën en initiatieven te
ontwikkelen én delen. Sogeti investeert namelijk graag in haar werknemers. Tel dat op bij het collectieve enthousiasme
van de meer dan 2.500 Sogetisten en je weet waarom Sogeti al jaren wordt uitgeroepen tot de nummer-1 werkgever in
de IT-branche.
Wil jij aan de slag als Test Automation Engineer bij Sogeti?
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.

