Software Test Engineer m/v
(36 - 40 uur per week)

Wie wij zijn
DataMining innovators (onderdeel van de Aebi-Schmidt Group), gevestigd in Wageningen, is een
groeiende en ambitieuze onderneming op het gebied van automatisering. Wij leveren intelligente
oplossingen voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur van de lokale, provinciale en
rijksoverheid, grote bedrijfs- of industrieterreinen, vliegvelden, sportterreinen, golfbanen en
groenonderhoud. Onze organisatie is pionier en marktleider op deze gebieden in Nederland en
exporteert haar softwareoplossingen ook naar andere landen in Europa en Noord Amerika.
Software is onze core business. Ons (SaaS) Platform in Microsoft Azure wordt permanent uitgebouwd
met nieuwe functies of zelfs nieuwe applicatie modules. Daarbij gebruiken we natuurlijk de
allernieuwste leuke technieken. Denk aan: ASP.NET Core 2, SQL Azure, Redis en EventHubs. Aan de
voorkant werken we ook met nieuwe technologieën, bijvoorbeeld Aurelia. Tegelijkertijd zijn we bezig
met een nieuwe generatie mobiele applicaties in het Xamarin framework (crossplatform, C#).
In verband met verwachte groei van onze organisatie en productrange is een sprong voorwaarts in
borging van kwaliteit en betrouwbaarheid van onze software services cruciaal. Wij zijn hierom op
korte termijn op zoek naar een Software Test Engineer.

Wat doe jij als test engineer?
Je houdt je als Test Engineer bezig met het testen van ons SaaS platform. Je bent verantwoordelijk
voor het inrichten, uitvoeren en documenteren van technische en functionele tests van het systeem,
dat bestaat uit onder andere Webapplicatie modules, APIs en Database oplossingen in Microsoft
Azure.
Je werkt mee binnen het SCRUM team. Je bent vanaf het begin betrokken bij het ontwikkel en
ontwerpproces zodat kwaliteitsborging, risico analyses en test scenario’s al voor de bouw
meegenomen kunnen worden.

Contact
Vestiging Wageningen (DMi)
Hesselink van Suchtelenweg 4
6703 CT Wageningen

Wil je meer informatie over deze vacature?
Mail of bel met Pier Kerkstra op telefoonnummer 0317 465 703 of via
e-mail p.kerkstra@dmi-report.com. Kijk voor algemene informatie
over DMi op www.dmi-report.com.

Software Test Engineer m/v
(36 - 40 uur per week)

Wie jij bent
Na het behalen van je HBO of WO diploma, richting IT, heb je enkele jaren ervaring als test engineer
opgedaan. Een belangrijke eis is dat je ervaring hebt met testautomatisering en tooling (Selenium).
Ook kun je programmeren of ben je bezig dit te leren. Bij voorkeur heb je ervaring als Functioneel
Tester (ChainTest, System test, Regression test, User test, End-to-End test, Performance test, Security
test)
Verder werk je gestructureerd en zelfstandig, maar ben je ook een proactieve teamspeler. Je hebt
een goed analytisch vermogen, bent in staat testresultaten op een constructieve manier naar het
team te vertalen en vindt het leuk om te sparren met je collega’s. Je kunt je goed focussen en stopt
pas als je je doel behaald hebt. Bovendien ben je gedreven om nog veel meer te leren, te groeien en
te delen. Het liefst werk je agile volgens de scrum methode.
Je hebt de drive om vanuit jouw vakgebied de kwaliteit en performance van de DMi Software
oplossingen naar een hoger plan te tillen. Tegelijkertijd ben je in staat het spanningsveld tussen korte
termijn doelen en lange termijn strategie het hoofd te bieden.

Wat bieden wij jou?
In ruil voor deze competenties bieden we een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Er wordt veel
aandacht besteed aan persoonlijke groei. Wij bieden mogelijkheden om cursussen te volgen en
nieuwe certificeringen te halen voor de laatste Microsoft-technieken. Daarnaast hebben we een
permanent abonnement bij Pluralsight.

Direct solliciteren?
Stuur je CV en gemotiveerde brief naar p.kerkstra@dmi-report.com.
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