Senior Test analist

Function type:

Freelance - Vast

Location:

Antwerpen

Duration:

1 Y+

Reference:

202008384

Description:
Wij zoeken in de eerste plaats naar kandidaten met het ‘Anankei DNA’. Dit zijn gemotiveerde kandidaten met
een positieve ingesteldheid en ‘can do’ mentaliteit. Dream IT, Trust IT, Go for IT: dit is wie we zijn.
Dream IT: Hoog mikken: het zit in onze genen. Ambitie uitstralen. Elke dag dromen over wat de volgende dag
kan brengen.
Trust it: Er loopt bij anankei een pak talent rond. Daarom vertrouwen wij er altijd op dat alles goed komt.
Talentvolle collega's die elkaar vertrouwen dat is een garantie op succes.
Go for IT: Wij hebben het liever over uitdagingen dan over problemen. Wij zoeken en vinden oplossingen, ook
als die niet voor de hand liggen. Wij gaan ervoor
Wij zijn op zoek naar een Senior Test analist.
Als test analist zorg je voor het opstellen, coördineren en uitvoeren van een test plan, eventueel in
samenwerking met andere test analisten, zodat degelijke acceptatietesten van nieuwe of aangepaste
programma’s, software verzekerd zijn.
Deze acceptatietesten dienen er voor te zorgen dat de uiteindelijke in productie stelling van de nieuwe
programmatuur kwaliteitsvol en foutloos kan worden uitgevoerd.
Belangrijkste verantwoordelijkheden
- Opstellen van een testplan- Scopen van het testproject
- Uitvoeren van risicoanalyse betreffende testen
- Bepalen van teststrategie (belanghebbenden - wie, test levels – wanneer, kwaliteitsattributen – wat)
- Bepalen van test clusters
- Uitwerken van testaanpak (RRBT: Risk Requirements Based Testing)
- Bepalen testomgeving en –infrastructuur
- Opzetten van de testorganisatie
- Opmaken van de testplanning
- Valideren van acceptatiecriteria
Testvoorbereiding/analyse :
Op basis van de requirements en functionele analyse een testvoorbereiding/analyse uitwerken, testen uitvoeren
al of niet i.s.m. testers vanuit de operations-organisatie voor de systeem- en acceptatietesten, d.w.z.
- Uitvoeren van (her)testen
- Registreren van defects
- Controleren en analyseren van testresultaten
- Beoordelen en rapporteren van bevindingen
- Valideren van de requirements en functioneel ontwerp

- Opmaken van de testcases, inclusief testposten
- Uitvoeren van (her)testen
- Begeleiden van de testers
Coördineren van de testuitvoering :
- Opvolgen van voortgang testplan
- Testers toelichten van testactiviteiten en opvolgen van deze testactiviteiten
- Bewaken dat activiteiten zowel kwalitatief als kwantitatief volgens afspraken verlopen
- Rapporteren voortgang testen, ook qua “coverage”, aantal defects

Requirements:
Taal
NL : perfecte kennis
FR : minimaal goed begrijpen, praten is een mooie meerwaarde
EN : begrijpen, praten, lezen, schrijven is vereist
Must have :
- A1 of universitaire opleiding informatica of gelijkwaardig door ervaring in een gelijkaardige functie
- Minimum 5 jaar ervaring als test analist
- Kennis van ISTQB
- Ervaring in verzekeringssector, bij voorkeur in het domein levensverzekeringen
- Ervaring met een test management tool, bij voorkeur ZEPHYR
- Ervaring met defect management tool, bij voorkeur JIRA
- Goede communicatie vaardigheden
- Pro-actief
- Engagement
Nice to have :
Kennis van PRINCE2
Ervaring met SCRUM
Ervaring met Enterprise Architect
Ervaring met werken in releases (proces en omgeving)
Ervaring met output systemen
Ervaring met archivering systemen
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