Software Tester
Ben jij net als onze Software Testers altijd op zoek naar meer? Bij ons is er
genoeg om naar op zoek te gaan! Zie jij jezelf als een ambitieuze Software
Tester en werk je graag met de nieuwste technologieën op het gebied van
Software testen? Ons Software team heet je van harte welkom!

Wat ga je doen?
Als software tester lever je een bijdrage aan ontwikkeling, oplevering en het bewaken van de
kwaliteit van de software voor integrale logistieke oplossingen van Inther Group. Verder ben je
verantwoordelijk voor:
•

Het opstellen van requirements en maken van testplannen aan de hand van een
functionele specificatie;

•

Het testen van opgeleverde (deel)software. Userinterface, maar met name achtergrond
processen;

•

Inhouse- alsook onsite testen bij de klant;

•

Het continue bewaken van de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de software;

•

Het geven van input voor het verbeteren van ons software product;

•

Het rapporteren van testresultaten aan de Software Engineers.

Wat vragen wij jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van Software Tester heb jij een analytisch en
probleemoplossend vermogen. Jij kunt je goed focussen en stopt pas als je je doel behaald hebt. Jij
bent secuur en creatief en gedreven om nog veel meer te leren, te groeien en te delen.
Verder breng je onderstaand met je mee:
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau en affiniteit met software;

•

Een gezonde instelling, intrinsiek gemotiveerd en een flinke dosis geloof in eigen kunnen;

•

Kennis van SQL en automatisch testen is een pré;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Als Software Tester verdien je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de € 2.370,- en
€ 4.220,- bruto per maand.
Verder bieden wij jou:
•

Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd);

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden;

•

Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement
of sport benodigdheden;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Team Software
Onze Software afdeling, bestaande uit 30 medewerkers, werkt met de laatste stand der techniek
en is altijd op zoek naar een nog efficiëntere en betere manier van werken, waarbij we graag jouw
ondersteuning en kennis inzetten! Je rapporteert als Software Projectmanager rechtstreeks aan
onze Afdelingsmanager Software, welke jou tevens optimaal zal coachen.

Al zin om onderdeel van team Software te worden?! Stuur dan jouw CV met enthousiaste motivatie
naar jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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