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High Tech Testcoördinator
Vacature High Tech Testcoördinator.
Hoeveel werk je ook op je bord hebt; jij houdt overzicht. Ook ben je een geboren leider: moeiteloos stuur jij jouw testteam
aan. Evengoed ga je ook graag zelf aan de slag met testmethoden en –technieken als TMap, ISEB en ISTQB.

Wat doe je als High Tech Testcoördinator
Als High Tech Testcoördinator leid je een technisch/embedded project in de testfase, op component- en/of productniveau
in een High Tech-omgeving. Met jouw technische kennis en kennis van ontwikkelprocessen voer je de coördinatie van de
testactiviteiten uit over de afzonderlijke ontwikkelfasen; hardware, software en integratie. Op basis van een begroting stel
je een testplan op en assisteer je bij het opstellen van een plan van aanpak. Is hulp nodig bij de uitvoerende
werkzaamheden? Jij springt graag even bij. Kansen bij de klant? Jij ziet ze en pakt ze!

Sogeti biedt jou…
… een enorme verdieping en verbreding in kennis en vaardigheden. Die kans grijp jij met beide handen aan want jij weet:
kennis is vooruitgang. Je volgt met plezier opleidingen, cursussen en vaardigheidstrainingen en noteert technische
meetings, congressen en beurzen met een uitroepteken in jouw agenda.

Waar ga je aan de slag?
Uiteraard ga je bij uiteenlopende klanten uit de top van het (high tech) bedrijfsleven aan de slag. Hier werk je aan de
meest uitdagende projecten, overal in het land. Zo kom je nog eens ergens. Zowel de kantoren van Sogeti als de vele
klanten bevinden zich verspreid over het land, dus het is handig als je centraal in Nederland woont.

Welke ervaring heb je nodig?
een relevante technische opleiding op hbo- of wo-niveau afgerond;
minimaal twee jaar (recente) ervaring als testcoördinator in een technische en/of embedded softwareomgeving;
minstens zes jaar ervaring in het High Tech-werkgebied;
geen moeite met project- en procesmatig werken met verschillende (standaard) testtooling;
een klantgerichte houding;
de ambitie om meer te leren en je te blijven ontwikkelen in jouw vakgebied.
Daarnaast heb je ervaring met:
testmethoden en –technieken zoals TMap, TPI, ISEB en ISTQB;
het plannen, voorbereiden en uitvoeren van gestructureerde testen;
operationeel aansturen van teams in projecten en productcreatie-omgevingen;
Tot slot is je Engels en natuurlijk ook Nederlands uitstekend (in woord en geschrift).

Over Sogeti
Sogeti staat bekend om haar hoge kwaliteit, het imposante klantenportfolio en de uitgebreide opleidingsmogelijkheden
voor medewerkers. De divisie High Tech richt zich met name op ondernemingen in het High Tech-werkgebied en is een
van Sogeti’s snelst groeiende pijlers. Jij haalt jouw werkplezier uit meer dan uitdagende projecten en mooie
opleidingskansen. Wil jij een goede werksfeer en leuke collega’s? Dan zit je gebakken bij Sogeti, want er worden
regelmatig leuke activiteiten en events georganiseerd. Ook buiten het werk weet menig collega elkaar te vinden.

Kom jij ons versterken?
Was al gezegd dat de divisie High Tech snel groeit? En dat je dus in razende vaart vooruitgang boekt als je hier komt
werken? Waar wacht je nog op? Solliciteer dan direct op de functie van High Tech Testcoördinator.
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.

