SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Traineeship Software Testing
Bedrijfsnaam: Talent-IT
Uiterste sollicitatiedatum: 17-03-2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw - Brusselstraat 45, 2018 ANTWERPEN - BTW BE-0458.402.105

1

Traineeship Software Testing
Ga ervoor en start je carrière bij Talent-IT

Talent-IT start op 18 maart met een opleiding software testing, waar je door professionals opgeleid zal worden
tot tester. Gedurende 3 weken ontdek je de wereld van software testing en word je persoonlijk en intensief
begeleid door onze mentoren. Nadien ben je klaar om je eerste stappen als software tester te zetten bij onze
klant in Brussel of Brugge. Dit onder verdere begeleiding van Talent-IT.

WIE ZOEKEN WE?
Wij zijn op zoek naar 6 kandidaten die gemotiveerd en
enthousiast op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Je
hebt een Bachelordiploma of gelijkwaardig door
ervaring. Affiniteit met IT is een must-have. Ervaring in
testing en scrum/agile is een pluspunt, net zoals in
Java, SQL of Atlassian Suite. Ben jij dus in je vrije tijd of
in avondschool bezig met IT, of heb je hier al een
diploma in? Beschik je bovendien ook over een handson mentaliteit? Dan ben jij wie we zoeken.
Daarnaast ben je kritisch en pragmatisch ingesteld en een
echte
teamplayer. Tot slot zijn we op zoek naar kandidaten die analytisch en leergierig zijn, sterke communicatieve
vaardigheden hebben, en dynamisch en flexibel zijn.

WAT MAG JE VERWACHTEN?
 Je komt terecht in een snel groeiende en uitdagende omgeving, het is hierbij jouw missie de kwaliteit van
de gebouwde software (interne toepassingen, web applicaties, mobiele apps) te bewaken. Je zorgt voor
de functionele en technische testing van de applicaties.
 Je zorgt voor het opsporen van mogelijke problemen en bugs en ontpopt je als kwaliteitsbewaker van de
teststrategie (aanpak, methodologieën en tools).
 Vanuit een grondig begrip van de business vereisten, stel je testcases en scenario’s op en sta je in voor de
uitvoering ervan.
 Je volgt de testresultaten op en geeft actief feedback naar collega’s. Je werkt nauw samen met testers uit
andere teams en bent een cruciale schakel in het verbeteren en implementeren van de teststrategie.
 Je streeft naar continue optimalisatie en uitbreiding van de testsets en verankert de verdere change naar
automated testing.
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WAT BIEDEN WE?






Een betaalde specialisatietraining in software testing
Een vast contract van onbepaalde duur aan de start van de opleiding
Een start bij een leuke, attractieve werkgever in jouw regio
Een aantrekkelijk salaris met heel wat extralegale voordelen
Een (eerste) ervaring om nooit te vergeten

WIE ZIJN WE?
Talent-IT is een ICT sourcing bedrijf dat dagelijks bezig is met het matchen van IT-talenten met de juiste klant.
Hierbij is iedere IT-professional bij ons aan het juiste adres. We zijn namelijk actief over een heel gamma van
IT functies en technologieën. Naast de technische vaardigheden, hechten wij ook veel belang aan motivatie,
attitude en persoonlijkheid. Want dit is waarmee wij als sourcing bedrijf, en jij als kandidaat, het verschil
kunnen maken.
Interesse of nog bijkomende vragen? Neem snel contact op met India. Je kan haar bereiken via
India.Hasim@talent-it.be
Of neem een kijkje op onze website: www.talent-it.be
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