Vacature Test Engineer
32-40 uur/week
Over Digidentity
Iedereen moet in staat zijn om zich online te identificeren, authenticeren en autoriseren op een eenvoudige,
veilige manier. Dat is onze missie! Digidentity biedt oplossingen die veilige digitale communicatie tussen
individuen, bedrijven en overheidsinstellingen mogelijk maken. Daartoe ontwikkelen wij voortdurend
nieuwe en verbeterde diensten. Deze zijn bedoeld voor een unieke digitale identiteit waar de gebruiker
volledige controle over houdt.
Digidentity is gespecialiseerd in het uitleveren van certificaten, authenticatie diensten en digitale
handtekeningen.
Over de functie
Als Test Engineer ligt een groot deel van je focus bij het ontwikkelen, onderhouden en verder uitbouwen
van de automatische tests. Dit doe je voor zowel web applicaties als mobiele apps (Android / iOS /
Windows). Je bent verantwoordelijk voor:
-

het ondersteunen van de projectteams tav het testen
het opstellen van automatische tests
het onderhouden van de acceptance suite
het uitvoeren van regressietests
het rapporteren van testresultaten

Van onze tester verwachten we een sterk analytisch vermogen en accurate werkhouding. Je bent assertief en
functioneert goed in zowel teamverband als zelfstandig.
Je bent bekend met agile development (Scrum) en test-driven development. Digidentity opereert in een sterk
en snel veranderend domein en jij voelt je daar comfortabel bij.
Kennis & vaardigheden
Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
Ervaring met programmeertalen: Ruby
Ervaring met testautomatisering(tools): Selenium, Cucumber, jMeter, Appium;
Ervaring met Jira is een pré;
Kennis van Agile/Scrum is een pré;
Gecertificeerd in TMap en/of ISTqB is een pré;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Wij bieden
Een dynamisch team in een afwisselende omgeving;
Een eigen inbreng en ruimte voor nieuwe ideeën;
Een team dat bestaat uit 25 collega’s waarmee we dagelijks gezamenlijk lunchen. Daarnaast staat er
ook koffie, thee en frisdrank voor je klaar;
Een makkelijk te bereiken kantoorlocatie (vlakbij station Den Haag HS) met OV vergoeding.
Interesse?
Stuur dan je motivatie en CV naar jobs@digidentity.com onder vermelding van "Vacature Test Engineer".
Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met Darrell Patandin, Manager Development &
Operations op het nummer 088 778 78 78.

Be Verified

Digidentity BV | Waldorpstraat 17p | 2521 CA ’s-Gravenhage | NL | +31 (0)88 778 78 78 | info@digidentity.com
IBAN NL35RABO0102420173 | BIC RABONL2U | VAT- NL 8196.96.079.B.01 | KVK Den Haag 27322631

