MyForce
MyForce is een innovatieve speler op het gebied van softwareontwikkeling voor spraakanalyse, contact
centers en marktonderzoek. Dagelijks gebruiken duizenden mensen wereldwijd onze tools, die door een
hecht team in Merelbeke worden ontwikkeld en ondersteund. Om de groeiende vraag naar onze producten
en oplossingen in goede banen te leiden, zijn wij op zoek naar een:

Quality Assurance Engineer
Functie
Binnen deze uitdagende functie als Quality assurance engineer / software tester word je verantwoordelijk
voor het testing-onderdeel van onze applicaties. Hierbij kom je in een jong en gemotiveerd team terecht, dat
één missie als doel heeft: het leveren van ijzersterke en betrouwbare oplossingen aan onze klanten! Na de
nodige opleiding krijg je bepaalde goed omlijnde taken en projecten toegewezen. Concreet betekent dit voor
jou:
•

Je denkt actief mee hoe testen kunnen beschreven en uitgevoerd worden.

•

Je helpt mee aan de verdere uitbouw van een automated test environment en het onderhoud ervan.

•

Je analyseert de uitgevoerde testruns, rapporteert fouten in het geteste systeem en neemt het
nodige initiatief om een verbeterde versie te implementeren.

•

Uiteraard word je hierin nauw bijgestaan door je development-collega’s.

Profiel
•

Je bent in het bezit van een bachelordiploma toegepaste informatica, of kan de nodige
gelijkwaardige ervaring voorleggen.

•

Je komt binnen een KMO-team terecht, dus je hands-on mentaliteit komt uitstekend van pas.

•

Je bent een gedreven initiatiefnemer en kan actief mee-denken.

•

Je gaat gestructureerd en nauwgezet te werk en kan prioriteiten stellen.

•

Je hebt goede kennis (zowel theoretisch als praktisch) van C#.

•

Ervaring met Selenium of Team Foundation Server is een pluspunt.

•

Je bent gebeten door de IT-microbe: je weet hoe software in elkaar zit.

•

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.

•

Ervaring in automatiseren van software-testing en kennis van testmodules en testtools is een
pluspunt.
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Aanbod
We bieden je een voltijds contract voor onbepaalde duur binnen een dynamische organisatie met een
internationale uitstraling. Je komt terecht in een jong en bekwaam team. Ons kantoor in Merelbeke ligt op
een boogscheut van zowel E40 als R4. We bieden een competitief salaris, met bijhorende extralegale
voordelen zoals een bedrijfswagen, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, bonusplan.

Contact
Interesse in deze uitdagende vacature? Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar Iris Parisis
(humanresources@myforce.be). Je dossier wordt met de meeste ernst en discretie behandeld.
Nog vragen? Neem gerust contact met ons op:
MyForce
Burgemeester Maenhautstraat 44C
9820 Merelbeke
Tel.: 09 210 17 70
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