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Performance Automatisch Tester

Job Location
Nederland

Description
Als Performance Tester zorg jij ervoor dat de prestaties van systemen naar een
hoger niveau worden getild. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen, opzetten,
implementeren en uitvoeren van performance testen bij onze klanten. Je kan zo
vroeg mogelijk performance-bottlenecks vinden en zorgt ervoor dat het IT
landschap voldoet aan de gestelde eisen.

Date posted
29 januari 2018

Daarnaast heb je veel contact met collega’s met andere functies en anderen
belangen. Het geven en presenteren van adviezen aan klanten en contact
onderhouden met andere stakeholders behoort tot jouw taken.
Dit is wat jij het liefste doet
Inzichtelijk maken welke eisen de opdrachtgever stelt aan de prestaties
(load en performance) van de systemen
Opstellen van het performance testplan en -scripts en het uitvoeren daarvan
De prestaties van die systemen meten en de testresultaten en bevindingen
rapporteren
Uitzoeken wat de maximale capaciteit van de systemen is, onder andere
door load te simuleren;
Monitoren of en onder welke omstandigheden performanceproblemen zich
dreigen voor te doen en dit tijdig aan de rest van jouw team communiceren
Deze Performance Tester zoeken wij
Wij zoeken ambitieuze collega’s met passie voor performance testing.
Professionals die enthousiast zijn over hun vakgebied, zich willen blijven
ontwikkelen in performance testen, 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.
De eisen waar je aan moet voldoen:
Een afgeronde HBO- of WO-opleiding Informatica of andere technische ITstudie
Minimaal 5 jaar ervaring als performance tester (in de afgelopen 5 jaar)
Minimaal 3 jaar ervaring je bent bekend met het automatiseren van testen in
Continuous Delivery Pipelines (in de afgelopen 5 jaar)
Minimaal 3 jaar kennis van GIT, Jenkins of andere automatische testtools
(in de afgelopen 5 jaar)
Kennis en ervaring minimaal 3 jaar met Agile, Scrum en projectbasis
TMap (Next) en/of ISTQB Foundation gecertificeerd
Uitgebreide kennis van zowel open source als commerciële Load &
Performance tools zoals JMeter, Neoload, Gatling en Loadrunner
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Wie jij bent:
Communiceren
Verwoordt gedachten helder, brengt mondeling en schriftelijk een
boodschap begrijpelijk over aan anderen.
Onafhankelijkheid
Is authentiek in gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen uit te
leggen op een intermenselijke manier
Initiatief
Reageert proactief in alle werkzaamheden van het testproces.
Samenwerken
Levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en
aan de relaties en sfeer in de groep
Wat kan DKTP jou bieden?
Een informele bedrijfscultuur
Goed salaris en bonusregeling
Uitdagende en afwisselende opdrachten bij grote, aansprekende bedrijven
Zeer uitgebreid aanbod aan trainingen en cursussen;
Doorgroeimogelijkheden
Onze medewerkers staan centraal (houden altijd rekening met
reistijden/afstanden én privézaken)
Korte lijnen (geen bureaucratie) en hoge mate van betrokkenheid;
Mobiliteitsbudget (leaseauto of reiskostenvergoeding/OV-abonnement);
Laptop, mobiele telefoon en netto onkostenvergoeding
Contacts
Heb je interesse in de functie en voldoe je aan alle eisen !
Neem dan contact met ons op (020-4275221)
naar vacatures@dktp.nl
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Contacts
Heb je interesse in de functie van Performance Tester! Neem dan contact met ons
op (020-4275221) of stuur jouw CV naar vacatures@dktp.nl
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