Test Engineer

Function type:

Freelance - Vast

Location:

Gent

Duration:

Tot einde 2020 met kans op verlenging

Reference:

202008096

Description:
Voor onze klant in Gent hebben we een pittige uitdaging.
We zoeken naar een Test Engineer die inzet op kwalitatief werk en zin heeft voor verantwoordelijkheid.
Wat kan je verwachten binnen de functie :
- Als dirigent van testing ga je in samenspraak met het management de beste strategie uitwerken om software te
testen
- Het testproces ga je zelf ontwikkelen en implementeren
- Het Test Plan is jouw verantwoordelijkheid
- Bij testproblemen zorg je voor de identificatie van de issues en neem je nodige maatregelen
- Je werkt samen met het ontwikkelingsteam als test engineer
- Op frequente basis rapporteer je over voortgang van jouw opdrachten
- Voor de testscenario's sta je in voor de automatisering en het onderhoud
- Een proactieve houding is nodig om verbeteringen te implementeren voor de teststrategie, testtechnieken en
de inrichting van de testomgeving
- Je ondersteunt en begeleidt proactief de Projectleider aan klantzijde bij de organisatie van de acceptatietesten
- Je traint testmedewerkers en assisteert hen tijdens de uitvoering van hun testactiviteiten
- Je hebt een adviserende stem in de beslissing voor de in productie name van nieuwe software als onderdeel
van een release

Requirements:
Diploma :
- Je hebt een bachelor of master in een IT richting
Ervaring :
- Minstens 5 jaar ervaring als test coördinator
Technical skills :
- Relevante ervaring in een Scrum context en weet je testaanpak hierop af te stemmen
-Je beschikt over een gedegen kennis en ervaring in gestructureerd testen, testmethodes en testtechnieken
(Tmap Testmanager, ISTQB Testmanager, …).
-Je hebt ervaring met het voorbereiden van een teststrategie en testplan.
-Je bent vertrouwd met het opstellen van testscenario’s, het uitvoeren van functionele testen, de analyse van
test resultaten en het opmaken van testrapporten.
-Je hebt ervaring met testautomatisering. Ervaring met SQL, unit- en integratie testen en end-to-end testen is

een plus.
-Je hebt ervaring met Test Management tools (Postman). Ervaring met test automation tools is een sterke plus.
(Katalon/Selenium WebDriver)
Soft Skills :
-Je draagt software kwaliteit heel hoog in het vaandel en houdt ervan om collega’s te inspireren met betrekking
tot het belang van testen.
-Je werkt nauwkeurig, gestructureerd en resultaatgericht en bewaakt zo mee de scope en de deadlines van de
activiteiten waaraan je werkt.
-Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Ownership en initiatief vormen jouw tweede natuur.
-Je bent een sociale en stressbestendige teamspeler
-Je volgt opkomende technologieën en (technologische) innovaties binnen jouw domein.
-Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en hebt een grondige kennis van het Frans. Ook in het Engels trek
je je uit de slag
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