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Test Engineer
Description

Details
FleetGO Group Ltd.

Als Test Engineer bij FleetGO ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons
telematica platform. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het begrijpen en
interpreteren van softwarevereisten / user stories en op basis daarvan tests
opstellen en uitvoeren. Deze tests worden uitgevoerd aan de hand van specificaties
die je zelf opstelt. Op basis van testresultaten stel je rapportages op en draag je
adviezen aan voor verbetering van de producten.

Job Location

De functie biedt veel afwisseling waarbij je bijvoorbeeld bezig om de juist
testmethodes te ontwikkelen, maar ook verantwoordelijk bent voor het opbouwen
van testopstellingen en het (verder) automatiseren van testen. Vanuit deze rol draag
je direct bij aan de (door)ontwikkeling van producten.

Working Hours

Jij gaat hiermee aan de slag in een team van 6 andere developers en een product
owner. Daarnaast werk je ook regelmatig samen met verschillende andere
afdelingen zoals sales, support en operations.

Lindenhof 1, 8051 DD, Hattem

Employment Type
Full-time

32-40h

Ervaring
Minimaal 1 jaar ervaring als test
engineer

Er heerst een open sfeer op de werkvloer waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid
volledig bij jou ligt.

Functie-eisen
Minimaal een afgeronde relevante HBO/WO-opleiding
Minimaal 1 jaar ervaring als test engineer
Kritische kunnen denken
Ervaring in het communiceren met verschillende interne/externe
stakeholders
Je weet hoe je oplossingen kwalitatief naar een hoger niveau krijgt
Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een
vereiste
Kennis van DevOps is een pre

Persoonskenmerken
Je bent een creatief, intelligent en leergierig persoon met passie voor software en
techniek in het algemeen.

Wat we bieden
Een verantwoordelijke en uitdagende functie in een snelgroeiende
omgeving
Veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief
De ruimte, tools en budgetten om succesvol aan de slag te kunnen
Een aantrekkelijk salaris
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
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