Test Engineer
Ben jij een gepassioneerde ITer en wil je graag mee onze innovatieve technologie op de markt krijgen in een
bruisend bedrijf? Heb je oog voor kwaliteit en wil je voortdurend bij leren?
Welkom bij het team van Dioss Smart Solutions!
WERKEN BIJ DIOSS
Dioss Smart Solutions stelt ongeveer 25 mensen tewerk waarvan 15 in het development team (developers,
analisten, testers) waar je deel van zal uitmaken.
Je komt terecht in een zeer dynamische werkomgeving, waar het onze missie is de trend te zetten in allerlei
verschillende producten en projecten rond digitale handtekeningen, e-sealing, customer loyalty, smart card
technologie en eID middleware. Dioss Smart Solutions ontwikkelt in al die domeinen zowel backend als
frontend (web)applicaties. Om op elke vraag van onze klanten een antwoord te bieden, leveren we ook native
en embedded (lees, link met hardware) softwareoplossingen.
Ons team werkt nauw samen en weet ook wat plezier maken inhoudt, op en naast de werkvloer.

Ter versterking zijn we op zoek naar een gedreven tester.
JE JOB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je stelt in samenspraak met de projectmanagers en teamleaders een master testplan op
je stelt op basis van requirements testcases op
je ondersteunt de project manager bij het definiëren van de projectinhoud
je documenteert en organiseert technische documentatie rond het product
je draagt bij tot het klaarstomen van het product voor de klant door analyse en testen
je documenteert en rapporteert testresultaten
je duikt wel eens in de code van een 3de om uit te zoeken hoe het nu juist werkt
je draagt bij tot acceptatie testing en oplevering naar de klant
je selecteert, beheert en ontwikkelt test tools (inclusief test automation)
je volgt de technologische evoluties binnen jouw domein

Interesse in andere deeldomeinen kan interessant zijn maar is niet noodzakelijk:
•
•
•
•
•

Infrastructuur: servers beheren
Devops: build systemen
Product management: mee nadenken over hoe producten er moeten uitzien
Product ondersteuning: installaties, support, configuratie van onze software producten
Development: ontwikkeling
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JE OPLEIDING / VAARDIGHEDEN
Je beschikt minimum over een bachelor ICT en je hebt kennis van Windows en Linux omgevingen.
Je hebt reeds ervaring met functioneel testing binnen softwareontwikkeling en hebt een goed begrip van de
software lifecycle en gekoppelde processen.
Je hebt ervaring in het testen van web, mobile en native (Windows, Mac, Linux) applicaties. Kennis van SQL,
automated test tooling (bvb Selenium) zijn een pluspunt.
Nederlands en Engels spreken en schrijven is voor jou geen enkel probleem, en je hebt minstens een
basiskennis Frans.
JE PERSOONLIJKHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je weet van aanpakken
je motiveert mee het team
je beschikt over sterke communicatieskills
je bent leergierig
je wil je graag voortdurend bijscholen via vakliteratuur en opleidingen
je hanteert een out-of-the-box aanpak
je hebt een analytische geest
je hebt aandacht voor detail
je werkt klantgericht
je neemt initiatief en je kan zelfstandig werken

ONS AANBOD
Dioss Smart Solutions is deel van de Dioss groep en bestaat uit een jong en zeer gemotiveerd team, met toffe
collega’s die allemaal het beste uit zichzelf willen halen. Bovendien kan je genieten van een bruisende
werkomgeving met een warme en persoonlijke sfeer. Je maakt deel uit van een dynamische onderneming waar
je alle kansen krijgt om initiatief te nemen en mee te werken aan innovatie.
Ben jij uit het juiste hout gesneden? Dan ben je van harte welkom in ons team!
We voorzien een boven marktconform salarispakket, aangevuld met een volledig pakket aan extralegale
voordelen zoals een laptop, gsm, maaltijd- en ecocheques, bedrijfswagen met tankkaart en parkeerkaart,
onkostenvergoeding, extra verlofdagen, hospitalisatie- en groepsverzekering en de mogelijkheid tot remote
werken.
Je werklocatie is in Wetteren, bij Gent.

SOLLICITEREN?
Stuur nu je cv en motivatiebrief naar Els Reynaert: els.reynaert@dioss.com
Overdonder ons met je talent!
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