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High Tech Testautomatiseerder
High Tech Technical Test Engineer
High Tech Testing is waar jij jouw kennis en kunde in kwijt kan. Jij bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de
branche en bent gemotiveerd hier snel meer over te leren. Daarnaast ben jij een nauwkeurige werker met oog voor
kwaliteit. Met jouw kritische en initiatiefrijke instelling draag je bij aan een goed product. Want: als de klant tevreden is,
ben jij dat ook. En dat is precies hoe Sogeti erover denkt.
Als High Tech Technical Test Engineer ben je verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en onderhouden van
(geautomatiseerde) testscripts. Je kiest hiervoor de bijpassende tools, richt deze in en past ze waar nodig aan. Jouw
doel? De kwaliteit van soft- en hardware naar een hoger niveau tillen door (geautomatiseerd) testen. Jouw inzet?
Testmethoden en –technieken als TMap, ISEB en ISTQB.
Sogeti biedt jou…
Wij investeren in jouw kennis en vaardigheden. Jij maakt daar gretig gebruik van omdat je weet dat kennis vooruitgang is.
Met plezier maak je een keuze uit het ruime aanbod opleidingen en cursussen. Hierdoor behaal je certificeringen, boost
je je soft skils en verrijk je je kennis door technische meetings, congressen en beurzen te bezoeken.
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 of op een van de Sogeti-kantoren. Zo kom je nog eens ergens!
Wie ben jij?
Creatief, analytisch en ambitieus zijn woorden die bij jou passen. Jouw focus ligt op goede resultaten en tevreden klanten
en je bent niet bang het initiatief te nemen om dat doel waar te maken. Je bent communicatief sterk en krijgt energie van
samenwerken met collega’s om een topprestatie te leveren.
Daarnaast heb jij
een technische of een IT-gerelateerde hbo- of wo-opleiding afgerond;
tenminste vier jaar aantoonbare werkervaring als (geautomatiseerd) tester in een technisch en/of embedded
software/hardware omgeving;
geen moeite met project- en procesmatig werken.
Ook heb je ervaring met
testmethodieken en technieken zoals TMap, ISEB en ISTQB;
het opzetten van testframeworks;
een aantal programmeer/scripttalen zoals Python, C++, Java en C#.
relevante testtooling.
En, last but not least, you need to have a good command of English. Nederlands is een grote pré!
Over Sogeti
Sogeti staat bekend om haar hoge kwaliteit, het imposante klantportfolio 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. Maar jij haalt jouw werkplezier uit meer dan alleen interessante klanten en mooie
projecten. Ook een goede werksfeer is belangrijk! Zo denkt Sogeti daar ook over. Er worden regelmatig leuke activiteiten
en events georganiseerd.
Kom je ons versterken?
Zien de collega’s jou binnenkort op de werkvloer, bij de klant, en bij de volgende vrijdagmiddagborrel? Solliciteer direct!
Stap je aan boord bij High Tech, dan weet je dat je in razende vaart vooruitgang boekt!
Ben jij de High Tech Testautomatiseerder die Sogeti zoekt? Solliciteer direct.
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.

