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Bedrijfsprofiel 
PTI gelooft dat (bedrijfs)informatie goed op orde, voor iedereen hetzelfde en altijd 
toegankelijk moet zijn. Vanuit die visie ontwikkelen wij slimme (communicatie)oplossingen, 
waarmee wij dé partner zijn voor het verzamelen en verwerken van grote volumes data. Dat 
doen wij door totaaloplossingen op maat te maken, waarbij wij gebruik maken van alle 
moderne, beschikbare communicatietechnologieën. 
 
Ons kantoor bevindt zich op een steenworp afstand van de A12 en het treinstation van Woerden.  

 
Voor onze afdeling Innovatie zijn we op zoek naar een enthousiaste:  

Test engineer (innovatie) 

  
Wat ga je doen: 
Het betreft een functie als test engineer in een productteam;  

 Samen met je team, met daarin een product owner en developers,  
denk je mee over de impact van nieuwe functionaliteiten, de 
testaanpak, prioriteer je taken en maak je de planning;  

 Je gaat je bezighouden met het onderhouden en uitvoeren van 
functionele testen. Daarnaast verwachten wij dat je zelfstandig 
testgevallen en testscenario’s opstelt;  

 Je gaat werken aan automatische regressie testen; 

 Je neemt een actieve houding aan om de testmethode en -
technieken te verbeteren; 

 Je bent per direct beschikbaar. 
 

 

Wat bied jij?   
Wil je optimaal functioneren? Dan is het voor ons van belang dat je 
beschikt over: 

 Minimaal 2 jaar ervaring als tester;  

 Afgeronde HBO / WO opleiding (bij voorkeur met een 
informaticacomponent); 

 Aantoonbare interesse in ICT;  

 Goede kennis en toepassing van Nederlands en Engels in woord en 
geschrift; 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 Analytisch en oplossend vermogen; 

 Pro-activiteit en assertiviteit in optreden; 

 Kennis van en ervaring met diverse testcertificeringen als Tmap en/of ISTQB; 

 Ervaring met de testtool SoapUI ect. 

 Ervaring met het testen van APIs en Webservices; 

 Ervaring met de tools: Jira, Confluence en Git is een pré  

 Een duidelijk beeld hoe je testscripts opzet, hoe een OTAP straat werkt in een Agile 
omgeving; 

 Basiskennis van databases en ervaring met SQL (Select, Insert, Update, Delete).  
 

En je stelt eisen aan jezelf om: 

 het kwalitatieve resultaat ook onder werkdruk te behalen; 

 het beste uit jezelf te halen en de organisatie te verbeteren; 

 met begrip voor de wens van de klant en de gebruiker te communiceren; 

 snel zelfstandig aan projecten te werken, zonder jouw teamplayer mentaliteit te verliezen.  
 

Bedrijfstak: 
Informatietechnologie 
en services 
 
Soort werk: 
Fulltime 
 
Ervaring: 
junior 
 
Functie: 
Test Engineer 
 
Contact 
Diane Oskam 
+31 (0)348 466 888 
 
Website 
www.pti.nl  
 
Locatie 

Woerden 

http://www.pti.nl/
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De afdeling  
In het jong en gedreven test team zitten test engineers met de meest uiteenlopende 
achtergronden. Je wordt warm ontvangen en wij nemen de tijd om je in te werken. Binnen de 
informele sfeer wordt humor op zijn tijd gewaardeerd. Het team is open en je mening wordt 
serieus genomen. Met een team lead die vanuit het team is gegroeid heb je een goed 
klankbord die je bijstaat wanneer nodig. Het team is onderdeel van de transitie van waterval 
naar agile waardoor je te werken komt in een productteam. Met developers, 
accountmanagers en product owners op dezelfde werkvloer zijn er korte lijntjes en is snel 
schakelen mogelijk. In sprints van twee weken werk je toe naar het opleveren van een of 
meerdere producten volgens de OTAP. Door de vele producten is het werk afwisselend en 
uitdagend. 
 

Wat bieden wij?  
Wij bieden een uitdagende functie binnen onze zelfsturende teams in een dynamische 
actiegerichte werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief en realisatie van eigen ideeën. Dit 
komt tot stand door: 

 Gevarieerde werkzaamheden voor diverse klanten; 

 Opleidingen om jezelf nog beter te ontwikkelen zowel persoonlijk als in je vakgebied; 

 Een aantal keer per jaar informeel samen de schouders te zetten onder activiteiten voor 
goede doelen zoals: ‘Spieren voor Spieren’; 

 Een uitstekend salaris en dito arbeidsvoorwaarden, een fantastische lunchplek en een 
gezellige werkomgeving met leuke mannen en vrouwen. 
 

Ben je enthousiast? 
Geïnteresseerd? Wij vragen je dan om je sollicitatie op te sturen naar hr@pti.nl. Wil je meer 
informatie? Neem dan contact op met Diane Oskam, per e-mail diane@pti.nl of per telefoon 
0348 466 888.  
 
Wij maken graag kennis met je! 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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