
 

 

Agile Tester – cluster BCO 

Ons aanbod 

Werklocatie: 

Thuiswerkbeleid: 

Wilhelminakade 179 

De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet 

vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden 

uitgevoerd. Dit kan veranderen als het huidige beleid 

wordt aangepast. 

Startdatum: Medio juni 2021 

Aantal medewerkers: 1 

Uren per week: 36 uur 

Duur opdracht: 6 maanden 

Verlengingsopties: 2 x 6 maanden 

FSK: 10 

Tariefrange: €65 – €75 

Verhouding prijs/kwaliteit: 

Data voor verificatiegesprek: 

20% - 80% 

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 23 

via MS Teams. 

 

Ben jij een Agile Tester die de Mendix-applicaties zorgvuldig en vlekkeloos test? Dan hebben 

wij een perfecte klus voor jou. 

Jouw opdracht 

Als Agile Tester word je vanuit Testing010 ingezet voor diverse testwerkzaamheden, in dit 

geval binnen een RAD-ontwikkelteam. Je bent ervaren in het opstellen en uitvoeren van 

testgevallen. Je laat je niet tegenhouden door onduidelijkheden; je actieve en inventieve 

karakter zorgt ervoor dat je zelfstandig aan de slag gaat en blijft. Je specificeert testgevallen 

en voert ze ook uit. Je bent in staat mee te denken in welke testgevallen tot de 

geautomatiseerde regressieset door moeten dringen. 

  
Jouw taken als testexpert in dit scrumteam bij bestaan uit:  

- Kritisch beoordelen van testbasis (waaronder user stories en projectdocumentatie) op 
testbaarheid. 

- Testuitvoer, van technisch tot acceptatietesten: 
o Specificatie van testgevallen; 
o Uitvoer van testgevallen; 
o Bijwerken regressieset; 
o Registratie en hertesten van bevindingen. 

 

Jouw profiel 

Wij zoeken een testexpert met enige testervaring die goed om kan gaan met onduidelijke 

testbasis en wisselende doelstellingen. Je bent kritisch, inventief en nauwkeurig én je zet je 

schouders eronder om eventuele onduidelijkheden duidelijk te krijgen. Het inmiddels ervaren 

team kan jouw Mendix-specifieke ervaring daarbij goed gebruiken. Daarnaast heb je oog voor 

de usability van de applicaties die je test. 

 



 

 

Je bent als testexpert automatisch onderdeel van de community van Testing010 waarin je 

kennis en kansen deelt met andere testers binnen het concern. Je grijpt kansen aan die 

Testing010 biedt op klussen buiten je reguliere projectwerk. Jij werkt zelfstandig maar bent 

ook een echte teamspeler en wilt gezamenlijk resultaten behalen. Verder ben je 

communicatief vaardig in woord en geschrift en heb je een goede beheersing van de 

Nederlandse taal. 

Eisen 

Je dient in elk geval te beschikken over de volgende kennis en ervaring: 
- Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding; 
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in testuitvoer; 
- Je bent TMap gecertificeerd; 
- Je bent Tosca Automation Specialist 1 & 2 gecertificeerd; 
- Je hebt aantoonbaar praktische ervaring in testen van Mendix-applicaties. 

Wensen 

De volgende kennis en ervaring is een pré: 
- Je hebt ervaring met scrum; 
- Je hebt praktijkervaring met Supportbook; 
- Je hebt ervaring met UX/Usability testen; 
- Je hebt ervaring bij een gemeentelijke organisaties. 

 

De teams 

Doorontwikkeling Thomas: in dit RAD-team (Rapid Application Development) wordt een 15-tal 

apps ontwikkeld die allemaal met dezelfde data laag aan elkaar verbonden zijn. Op het 

groeiende applandschap vindt op agile wijze continu ontwikkeling plaats. Voor het testen 

hiervan moeten tests gescript en uitgevoerd worden en is het van belang dat bevindingen 

duidelijk en compleet geregistreerd zijn. Het team bestaat naast de ontwikkelaars, de PO en 

de Scrum Master uit een ervaren testcoördinator en een Tosca-expert. 

De afdeling 

Het team Functioneel Beheer Generiek is verantwoordelijk voor de applicaties die door de 

gehele gemeente worden gebruikt. Denk daarbij aan het inter- en intranet, het zaaksysteem en 

de applicatie die de calls voor de diverse servicedesks vastlegt. Binnen FB Generiek is 

Testing010 ondergebracht. Testing010 is een community die allerhande testdienstverlening 

faciliteert, testexpertise levert en zorgt voor borging en vergroting van de testcompetentie 

binnen het hele concern. 

Onze organisatie 

Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Hier is ruimte voor mensen met 

ideeën. Werken in Rotterdam is leuk, werken aan Rotterdam is nog leuker. Juist hier is je werk 

interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met 

grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vraagt. Kun jij dat aan? 

Welkom. In Rotterdam gebeurt alles wat je loopbaan nodig heeft. 

 


