Ben jij een ervaren Agile Tester? Help jij straks de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten te
garanderen? Bouw jij mee aan de technologische infrastructuur voor zelfrijdende auto’s?
Om gezonde groei en verdere innovatie te ondersteunen, zoekt Simacan een DevOps Test Engineer.

DEVOPS TEST ENGINEER | 32-40 uur, standplaats Amersfoort
Als DevOps Test Engineer vorm je de spil in een team van gedreven software engineers, product owners en
devops engineers. Samen innoveer je aan het door data gedreven platform, waar diverse producten omheen
worden gebouwd. In een vroeg stadium maak je testplannen en denk je mee over de testbaarheid van
verschillende oplossingen. Ook voer je de tests uit en bespreek je je feedback met de developers. Door je agile
mindset weet je wanneer je moet gaan voor topkwaliteit en wanneer goed goed genoeg is. Waar mogelijk werk
je mee aan het automatiseren van tests. Je hebt een duidelijke visie op test engineering en geeft vorm aan
testen in ons bedrijf. Het mooie van deze baan is dat alle oplossingen zeer relevante zaken uit ons dagelijks
leven raken. Van boodschappen doen, verkeersveiligheid en drukte op de weg tot zelfrijdende auto’s!
Kandidaat
Als DevOps Test Engineer acteer je op HBO werk- en denkniveau en heb je:
● minimaal 5 jaar ervaring met het testen van softwareproducten
● relevante ervaring met het werken in Agile teams
Pre’s en likes:
● Certified Agile Tester (CAT) / DevOps Test Engineering (DTE) of andere test certificering
● ervaring met een van de programmeertalen Java, Scala of Python
● Selenium en/of Gatling
● Microservices, Docker, AWS, S3 en/of ECS
● Unit Testing/TDD, Continuous Integration en/of Deployment
Aanbod
Een fulltime baan (minimaal 32 uur) bij een inhoudelijk gedreven club met internationale ambities die werkt op
basis van Big Room Planning en program increments (4 sprints).
De cultuur is open, transparant en persoonlijk. Goede ideeën worden zeer gewaardeerd en je krijgt veel vrijheid.
Verder kan je denken aan flexibele werktijden, gezamenlijke lunch, goede koffie, laptop naar keuze, persoonlijk
opleidingsbudget, zit-/stabureaus, een bonusregeling (tot 1,5 maand) en een uitstekende pensioenregeling. En
aan hackathons, board game nights en jaarlijks een outdoor weekend.
Simacan
Simacan is een jonge (2013), innovatieve en ambitieuze scale-up (32 medewerkers) uit Amersfoort die bouwt
aan een complex dataplatform in de Cloud, waar miljoenen Nederlanders dagelijks de voordelen van
ondervinden. Onze producten (een web-API en een visualisatietool) integreren realtime verkeersinformatie in
primaire bedrijfsprocessen. Zo helpen ze bijvoorbeeld Albert Heijn en PostNL om hun goederenstroom te
optimaliseren en bijvoorbeeld de ANWB om verhalen bij verkeersincidenten te publiceren.
Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden over Simacan en denk je dat jij ons team kan versterken? Stuur dan je motivatie,
CV en eventuele links naar jobs@simacan.com.

