Junior Test Automation Consultant
Start september 2018
Quality@Speed is een consultancy organisatie die bedrijven helpt om betere software
sneller op de markt te krijgen. Via een nauwe samenwerking met onze klanten brengen
we de noden rond kwaliteitsprocessen in kaart. Op basis hiervan ontwikkelen we een
strategie die bestaande processen optimaliseert en focust op kwaliteit én snelheid in het
ontwikkelen van nieuwe applicaties. Deze aanpak laat ons toe om echt waarde te
creëren bij onze klanten.
In de snel evoluerende IT wereld, worden applicaties en websites op continue basis
opgeleverd en op een hoger tempo dan ooit tevoren. Om de balans tussen de kwaliteit
van de software en de snelheid van het developen te bewaren, dienen teams sneller,
beter en slimmer te testen. Dit is waar jij het verschil kan maken.
Als Test Automation Consultant zal je typisch deel uitmaken van een zelfsturend agile
team. Je wordt ondersteund door je collega consultants die je kunnen helpen bij het
definiëren en het implementeren van een QA automation approach, op maat van
de noden van je klant. Je brengt hiervoor in kaart welke processen geautomatiseerd
kunnen worden om zo de efficiëntie en snelheid in het opleveren van kwalitatieve
software te verhogen. Je ziet toe op de kwaliteit van de software en je probeert je
collega’s te overtuigen van het gebruiken van best practices.

Jij:
•
•
•
•
•
•
•

bent afgestudeerd in een IT gerelateerde richting (Bachelor/Master)
hebt een basis in JavaScript, Java, C#
begrijpt hoe API's werken
wil het verschil maken door de kwaliteit van software te verbeteren
voelt je handen jeuken om inefficiënt manueel werk te automatiseren
houdt van teamwerk, maar ook van individuele verantwoordelijkheid en zet deze
vrijheid om in een spannende uitdaging
bent leergierig en blijft graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen
IT

Wij:
•
•

•
•

bieden een leuke werkplek met diverse opportuniteiten om je carrière uit te
bouwen en vorm te geven
voorzien een training in alle domeinen van gestructureerde software testing die
gepaard gaat met een stageperiode bij één van onze klanten vooraleer je op je
eerste project zal starten
bieden een competitief salaris met extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen,
tankkaart, hospitalisatie- en groepsverzekering, laptop, GSM abonnement,…
verzekeren een persoonlijk groeipad met een jaarlijks trainingsplan

•
•

zorgen voor een uitdagende job met veel variatie als consultant bij één van onze
klanten
nemen je op in een jong en dynamisch bedrijf met een familiecultuur

Heb je interesse of wil je gewoon graag meer weten? Stuur dan je CV door naar
Karlien of Steffi via jobs@qualityatspeed.be!

