Gedreven Testautomatiseerder
Voor de afdeling ICT Operations, locatie Emmen, Scophius recruitment op zoek naar een
enthousiaste en gedreven
Testautomatiseerder (1,0 FTE)
Over ons:
Deze klant ontwikkelt continu nieuwe en flexibele oplossingen om leerlingen, studenten, leraren,
scholen en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het leerproces. Veel scholen en
onderwijsinstellingen spelen in op de veranderingen in onze dynamische samenleving. Ze zijn daarbij
graag gesprekspartner en verlenen diensten om dat mogelijk te maken in alle verschillende
omstandigheden.
Mijn klant is bijna 80 jaar actief in de onderwijsmarkt. In Nederland en België zijn ze inmiddels
uitgegroeid tot de grootste leverancier van leermiddelen en bijbehorende diensten. Jaarlijks leveren
ze meer dan 13 miljoen studieboeken, 4 miljoen digitale licenties en verschillende studiematerialen
aan leerlingen en studenten van het voorgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en aan de zakelijk markt.
Binnen hun vestigingen in Kampen, Emmen en Amsterdam werken ruim 400 betrokken
medewerkers. In het hoogseizoen wordt dit aantal uitgebreid met circa 3.500 uitzendkrachten die
ervoor zorgen dat meer dan 1,3 miljoen leerlingen en studenten hun leermiddelen op tijd en in
goede orde ontvangen en kunnen gebruiken.
Jouw rol binnen dit TOP bedrijf:
Wie jij bent
Je hebt je de afgelopen jaren bekwaamd in geautomatiseerd testen en bent daarin een vraagbaak
voor jouw omgeving. Business-driven Development (BDD) en SpecFlow zijn bekend terrein voor je.
Bovendien werk je graag met de nieuwste tooling, zoals Visual Studio 2017. Je bent niet bang voor
hun jaarlijkse piek, waarbij ze zich klaar maken voor het nieuwe schooljaar. Ze nodigen je uit om eens
met hen te komen praten over het vak, over een interessante baan met inspirerende collega’s en om
onze prettige werkomgeving te zien.
Jij herkent je in
•
•
•
•
•
•
•

technische of ICT-gerelateerde HBO- of WO-opleiding
testframeworks
gevoel voor programmeer/scripttalen
testtooling
project- en procesmatig werken
klant- en resultaatgericht
teamplayer, creatief, analytisch, ambitieus en communicatief sterk.

Zij bieden je
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een informele en oprechte, collegiale sfeer
ondersteuning bij jouw ontwikkeling
ruime opleidingsmogelijkheden
technische meetings, congressen en beurzen
project- en procesmatig werken (Scrum / Agile)
professionele werkomgeving met de modernste tools
gave projecten en ontwikkelingen
écht goeie koffie
en natuurlijk arbeidsvoorwaarden zoals die er in 2017 uit horen te zien.

Meer weten? Neem contact op met Remko Boel via mail – remko@scophiusrecruitment.nl of bel
0642082263.

