Samen
Succesvoller

Softwaretester (32- 40 uur)
Die verder mee wil bouwen aan ons succes.
Ben jij pas tevreden wanneer het resultaat perfect is? Kun jij je goed inleven in de eindgebruikers? Dan is zijn wij op zoek
naar jou! Als Softwaretester binnen Credit Life ga je aan de slag om ons nieuwe MyCreditLife platform naar een hoger niveau van
automatisering te brengen. Binnen de financiële dienstverlening is de snelheid van verwerking waar het verschil gemaakt kan worden ten
opzichte van de concurrentie.
Qua projecten is er veel diversiteit, zoals het verder opzetten van ons nieuwe MyCreditLife platform en het implementeren van mooie
verzekeringsoplossingen. Wij zijn op zoek naar iemand die middels testen onze applicaties helpt te toetsen en te verbeteren. Dit zal in de
essentie gaan om testen tegen kort-cyclisch, iteratief ontwikkelde software op basis van requirements.
De kwaliteit van de systemen moet omhoog en daar kan jij als softwaretester een grote rol in spelen.

Jouw taken binnen Credit Life
Als softwaretester ga je de nieuwe en verbeterde functionaliteiten van A tot Z testen. Je bekijkt de software alsof je de gebruiker bent.
	
Waarborgen van de kwaliteit van de applicaties. Zorgen dat bugs worden voorkomen en dat de eindgebruiker
de beste gebruikservaring krijgt;
	
Analyse van (verzekerings)productspecificaties, o.a. door intensieve samenwerking met business analisten;
	
Omzetten van deze specificaties naar een werkbaar testscript en uitvoeren van deze testscripts;
	
Uitvoeren van acceptatietesten en regressietesten;
	
Vastleggen van testresultaten en rapportage hiervan.

Wat wij bieden
	
Marktconform salaris;
	
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
	
Ontwikkelingsmogelijkheden via studie;
	
30 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband);
	
Reiskostenvergoeding;
	
Werken bij Credit Life voelt als werken met één grote familie. Ons team in Nederland bestaat uit zestig enthousiaste collega’s.
Er heerst een informele werksfeer en korte lijnen zorgen voor een effectieve samenwerking.
Credit Life is gevestigd aan de Prof. J.H. Bavincklaan 2 in Amstelveen en zeer goed bereikbaar per openbaar vervoer, vanaf WTC is het slechts
10 min. met de metro.

Wat je meebrengt
	
Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau
	
Kennis en ervaring in de ICT- of verzekeringssector is een pré;
	
Je hebt kennis van testmethodieken en -technieken, bijv. Tmap/ ISTQB;
	
Daarnaast heb je kennis van gangbare tools als bijv. Mantis, Jira, Postman;
	
Je bent een communicatieve teamplayer die in staat is om, in een technisch team, een actieve rol te spelen (zowel mondeling als
schriftelijk in Nederlands en Engels);
	
Je bent kritisch en gaat nauwkeurig te werk;
	
Je bent als tester in staat om het gehele systeem te overzien;
	
Je bent flexibel ingesteld en vindt het geen probleem als plannen onverwacht worden gewijzigd;
	
Je bent pragmatisch en een aanpakker;
	
Je bent voor minimaal 32 uur beschikbaar.

Over ons
Credit Life is een verzekeraar die mensen de zekerheid biedt dat zij bij ziekte, werkloosheid of overlijden aan hun langlopende financiele
verplichtingen kunnen blijven voldoen. Wij zijn administrateur en verzekeraar in één, waardoor we als verzekeraar direct contact hebben met
intermediairs en verzekerden, snel kunnen beslissen over medische acceptatie en sneller maatwerkproducten kunnen bieden.Credit Life werkt
onder de slogan; Samen Sterk voor Zekerheid. We werken nauw Samen met onze intermediairs om de beste verzekeringen te ontwikkelen.
Met de beste mogelijke voorwaarden en de best mogelijke prijs. We staan Sterk omdat Credit Life beschikt over een sterke financiele
positie, een transparante organisatiestructuur kent en al jarenlang een solide A+ rating heeft. We bieden Zekerheid omdat we de risico’s van
overlijden, ziekte, ongeval en werkloosheid gedurende een lange periode – van soms meer dan dertig jaar – verzekeren. Ons gerenommeerde
moederbedrijf, de RheinLand Versicherungsgruppe, bestaat al ruim 140 jaar.

Wat wij belangrijk vinden
Samen Sterk voor Zekerheid is ons DNA. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Credit Life is een dynamische organisatie en geeft de
medewerkers graag vertrouwen met een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid. Heb je goede ideeën dan stimuleren wij je om ze ook
daadwerkelijk uit te voeren. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je je dan optimaal kunt ontwikkelen en je capaciteiten maximaal benut waar
zowel jij als Credit Life bij zijn gebaat.

Is je interesse gewekt?
Rogier ten Hoope (Hoofd Staf) vertelt je graag meer over Credit Life en de functie Softwaretester. Stuur Rogier je curriculum vitae inclusief
foto en een motivatiebrief toe via rogier.tenhoope@creditlife.nl of neem voor vragen contact op via telefoonnummer 020-4266000.
Tevens vinden wij het handig als je ons een link beschikbaar stelt naar je LinkedIn profiel.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

