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Test Automation Engineer

Job Location
Nederland

Description
Heb jij ervaring als Test Automation Engineer? En wil je aan de slag bij een
solide organisatie met uitdagende projecten en een hoge mate van
betrokkenheid bij de eigen medewerkers? Dan nodigen wij jou graag uit
voor een goed gesprek over jouw ambities en de mogelijkheden die wij jou
kunnen bieden bij DKTP informatie technologie.

Date posted
26 januari 2018

Word Test Automation Engineer bij DKTP informatietechnologie
Als Test Automation Engineer bij DKTP ben je verantwoordelijk voor het hele
spectrum binnen testing. Je maakt, waar nodig, handig gebruik van
testautomatisering wat leidt tot een versnelling van de testresultaten. Uiteraard kun
je, naast het automatiseren van functioneel testen, ook aan de slag met nonfunctional testen(bijvoorbeeld performance, security of mobile).
Je vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen,
technieken en (open source) testtools om deze toe te kunnen passen bij klanten.
Ook vind je kennisdeling over nieuwe tools en technieken belangrijk, zowel intern
als naar buiten toe. Jij weet dat je met jouw kennis, ervaring en visie klanten verder
kunt helpen en echt business value kunt leveren.
Dit is wat jij het liefst doet:
klanten adviseren omtrent testautomatisering;
geautomatiseerde testen ontwikkelen en uitvoeren;
selectietrajecten uitvoeren en begeleiden op het vlak van tooling;
onafhankelijkheid voor wat betreft tooling en/of leverancier;
rapporteren over de resultaten van testautomatisering;
implementeren van tooling en frameworks;
de geïmplementeerde oplossing overdragen aan de klant.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken ambitieuze collega’s met passie voor testautomatisering. Professionals
die enthousiast zijn over hun vakgebied, zich willen blijven ontwikkelen in
testautomatisering en testen in het algemeen en kennisdeling belangrijk vinden. Je
bent in staat om zelfstandig (technisch) uitdagende projecten uit te voeren. Verder
ben je communicatief sterk, professioneel, proactief, eerlijk en enthousiast.
Bovendien ben je op zoek naar een werkgever met een informele cultuur, hoge
mate van betrokkenheid, uitdagende opdrachten, ruim aanbod aan
ontwikkelmogelijkheden en leuke collega’s.
Wat neem jij mee?
een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
minimaal 3 jaar ervaring met testautomatisering;
ervaring met open source en commerciële testtools, zoals: Selenium,
Protractor, Tosca, SOAPUI, Fitnesse, Robot Framework, Cucumber,
TestNG, Specflow, JMeter, Loadrunner, Neoload, HP UFT, etc.;
kennis van non-functional testen (Performance- of Security testing);
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minimaal 1 jaar ervaring (basiskennis) met programmeren in Java en/of C#.
Daarnaast ervaring met het programmeren in minimaal 1 scripttaal (Python,
PHP, Ruby, etc.) en SQL;
kennis van en ervaring met Agile/Scrum;
ervaring met DevOps en/of Continuous Integration(Jenkins). Ervaring met
Continuous Delivery is een pre;
flexibiliteit, sterk analytisch denkvermogen, creativiteit en enthousiasme.
Wat bieden wij?
informele bedrijfscultuur;
bovengemiddeld salaris en bonusregeling;
uitdagende en afwisselende opdrachten bij aansprekende bedrijven;
zeer uitgebreid aanbod aan trainingen en cursussen en verschillende
doorgroeimogelijkheden;
onze medewerkers staan centraal (houden altijd rekening met
reistijden/afstanden én privézaken);
korte lijnen (geen bureaucratie) en een hoge mate van betrokkenheid bij
onze medewerkers;
mobiliteitsbudget (leaseauto of reiskostenvergoeding/OV-abonnement);
Indien nodig laptop en mobiele telefoon van de zaak.
Netto onkostenvergoeding

Contacts
Heb je interesse in de functie van Test Automation Engineer! Neem dan contact
met ons op (020-4275221) of stuur jouw CV naar vacatures@dktp.nl
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