
 

 

Applicatiespecialist & tester Verkiezingen  
 
Concernprofiel  
Het cluster Dienstverlening staat voor betrouwbare, toegankelijke en gebruikersvriendelijke dienstverlening, 
informatievoorziening en belastingheffing aan burgers, bedrijven, bezoekers en collega’s. Dienstverlening voert de 
regie op de ontwikkeling en implementatie van meerdere dienstverleningskanalen. Het zorgt voor dé frontoffice voor 
alle vragen aan de gemeente Rotterdam. Met Rotterdam.nl, 14 010 en stadswinkels maken we het onze klanten zo 
makkelijk mogelijk om aan informatie of producten te komen en hun persoonlijke zaken te regelen. Of het nu gaat om 
het inzien van historische boeken in het archief, het innen van belastingen of snelle en makkelijke levering van 
burgerzakenproducten.  
 
Omschrijving afdeling 
Het Team Verkiezingen valt onder cluster Dienstverlening. Het project is onderverdeeld in vijf pijlers: communicatie, 
expertise, ICT, locaties & logistiek en backoffice. Het kernteam Verkiezingen bestaat uit ongeveer 10 medewerkers, in 
de verkiezingsperiode (oktober 2017 t/m april 2018) bestaat het team uit ca. 20 medewerkers. Het team wordt 
aangestuurd door de Projectleider Verkiezingen.  
 
De functie 
We zoeken een senior test specialist die de vijf gemeenten die werken met de StembureauApp (Utrecht, Den Haag, 
Rotterdam, Zoetermeer en Groningen) kan begeleiden. Daarnaast zoeken we een applicatietester. De applicatietester 
werkt aan de doorontwikkeling en gereed maken van de StembureauApp in aanloop naar de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Bij de functie komen de volgende verantwoordelijkheden aan bod: 
 
Senior test specialist 
• Coördineert en begeleid het testen en de gebruikers van de applicaties in vijf gemeenten 
• Nauwkeurig en integraal performance en technisch testen van de applicatie 4.0  

• Onafhankelijk test advies; oa. Mobile App, API en Agile testing 

• Werkend in een Scrum team, met Jira en Slack als projectmanagement applicaties 

• Fungeren als helpdeskmedewerker ICT/APP op de verkiezingsdag; 

Applicatietester 
• Nauwkeurig en integraal performance en technisch testen van de applicatie 4.0 namens de gemeente 

Rotterdam 

• Onafhankelijk test advies; oa. Mobile App, API en Agile testing 

• Werkend in een Scrum team, met Jira en Slack als projectmanagement applicaties 

• Fungeren als helpdeskmedewerker ICT/APP op de verkiezingsdag; 

 
Vraag en aanbod 
We zoeken een specialist en een medior tester Je hebt WO/HBO werk- en denkniveau, minimaal drie jaar 
aantoonbare ervaring met applicatiestestenten en je hebt geen vakantieplannen voor de periode januari-maart 2018. 
Herken je je vervolgens in het volgende? Je bent:  

• Specialist in zeer nauwkeurige en integrale applicatie en mobile testing 

• Ervaring in het werken in een Scrumteam, en met Jira en Slack 

• Zéér vaardig met Excel en benodigde ICT-systemen 

• Communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling 

• Resultaatgericht en klantgericht, creatief, enthousiast, verantwoordelijk en zelfstandig 

• Integer, onpartijdig en ervaren in werken in projecten die politiek bestuurlijk gevoelig zijn 

• Stressbestendig. 

Kortom, twee klantgerichte experts die zin hebben om de komende tijd enthousiast aan de slag te gaan met de 
StembureauApp voor de Gemeenteraadsverkiezingen binnen een energiek team. Wij bieden je een resultaatgerichte 
werkomgeving, die vernieuwing en efficiëntie hoog in het vaandel heeft staan. Het betreft een tijdelijke opdracht van 1 
jaar van mei 2017 tot mei 2018.  
 
De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor te vragen naar bewijs van diploma's, certificaten, werkervaring, 
opgevoerde kwalificaties, VOG of dit zonodig te checken bij derden. 
 


