Promedico ICT
Promedico is een toonaangevende softwareleverancier op de Nederlandse markt van zorgtoepassingen.
Met onze oplossingen ondersteunen we onder andere (apotheekhoudende) huisartsen, apothekers,
assistentes en praktijkondersteuners bij hun dagelijkse werkzaamheden. De wereld van de zorg is complex
en dynamisch. Door de beste en meest innovatieve zorgtoepassingen te ontwikkelen en onderhouden ter
ondersteuning van patiënten en zorgverleners binnen de eerstelijns zorg dragen wij bij aan de zorg.
Dagelijks werken we op ons kantoor in Utrecht met meer dan 100 medewerkers intensief samen met onze
eindgebruikers. Met als doel: de beste zorg voor iedereen mogelijk maken!

Tester | 40 uur
Bij Promedico zijn we continu bezig met het door-ontwikkelen en innoveren van onze producten. Mede
hierdoor groeit onze organisatie en zijn wij op zoek naar een nieuwe collega tester om ons team te
versterken. Als Tester binnen het Promedico team lever je een belangrijke bijdrage aan de
kwaliteitsborging van onze applicaties. Je werkt samen met collega developers in een scrumteam.
Daarnaast richt je je met collega’s uit andere scrumteams op bedrijfsbrede verbeteringen in testaanpak.
Jij bent dan ook iemand die testautomatisering niet meer dan logisch vindt en graag meedenkt over
testaanpakken, testomgevingen en Continuous Deployment. Daarnaast heb je oog voor continue
verbeteringen, zowel met betrekking tot de applicatie als tot de manier waarop we werken. Je bent
nieuwsgierig naar trends en ontwikkelingen binnen je vakgebied, gaat altijd voor vakmanschap en hebt
plezier in het neerzetten van innovatieve en kwalitatief goede oplossingen voor onze gebruikers.
Wat ga je doen?
Als onderdeel van één van onze scrumteams heb je een belangrijke rol. Jouw werkzaamheden bestaan
namelijk uit het opstellen van testspecificaties, het testen van de applicatie, zowel in scope- als in
regressietesten en het bewaken van de kwaliteit van de huidige en nieuwe functionaliteiten.
Je taken en verantwoordelijkheden:
+ Het beoordelen van functionele documentatie op testbaarheid;
+ Het vaststellen van acceptatie criteria, bijvoorbeeld door middel van requirement workshops;
+ Het reviewen van testspecificaties en resultaten van collega testers;
+ Het maken, uitvoeren en onderhouden van geautomatiseerde testen (Selenium, FitNesse en Hsac
Browsertest);
+ Het maken, uitvoeren en onderhouden van scope- en regressietesten.
Je bent
+ Pro-actief;
+ Creatief ingesteld en iemand die altijd kijkt naar de best werkbare oplossingen;
+ Daarbij ben je analytisch en nauwkeurig;
+ Communicatief en sociaal zeer sterk;
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+

Een echte teamplayer, die ook goed zelfstandig kan werken;

+ Leergierig en gepassioneerd in je werk.

Wat breng je mee
+ Aantoonbare kennis van, of ervaring met Agile ontwikkeling (Scrum).
+ Ruime ervaring als tester binnen een softwareteam.
+ Ervaring met testautomatisering. Tools als FitNesse en Selenium zijn je niet vreemd.
+ Kennis van of ervaring met SQL.
+ TMAP of ISTQB certificering.
+ Een (afgeronde) HBO opleiding, zoals informatietechnologie, bedrijfskunde of een
medische richting.
+ Ervaring in de (huisartsen)zorg of farmacie is een pré.
+ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
+ Geen 9 - 5 mentaliteit.

+
+
+
+
+
+

Wij bieden
Een zeer uitdagende en interessante functie in een dynamische organisatie binnen een
enthousiast team.
Veel zelfstandigheid en autonomie in de uitvoering van jouw functie.
Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.
Goede arbeidsvoorwaarden.
Stoelmassages, fruit op de werkplek, vrijdagmiddag borrel, een actieve personeelsvereniging
en lekkere koffie;
Een fijne werkplek in een mooi kantoor dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Solliciteren?
Meer weten? neem contact op met Peter Westmeijer 030 6016699.
Staat deze vacature jouop het lijf geschreven? Wij zijn benieuwd naar jouw CV en motivatie!
Mail deze naarvacature@promedico.nl en wie weet zien we je binnenkort bij ons op kantoor.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

