Quality Assurance Engineer
Kontich (M/V)

3P is één van de meest succesvolle softwarebedrijven in België, met meer dan 1800 klanten,
en een ongelooflijk sterke reputatie. Ons team van 60 mensen is in volle groei en actief in
België en Frankrijk waar wij al meer dan 20 jaar software maken voor de overheidssector. Ons
doel is om enkel de beste en meest talentvolle mensen aan te werven, maar dat is niet alles.
Wij zijn op zoek naar mensen die ook op sociaal vlak toppers zijn en kunnen meewerken
binnen onze verschillende teams. Bij 3P start je als collega’s en wordt je automatisch
vrienden. Wil jij hier deel uit maken en werken aan uitdagende projecten, aarzel dan niet en
solliciteer nu!

Jouw missie
Je hebt interesse om in complexe materie te duiken zoals wetgeving rond
overheidsopdrachten alsook een interesse in softwareontwikkeling in het algemeen en
Quality Assurance in het bijzonder.
Als Quality Assurance Engineer zorg jij ervoor dat we kwalitatieve software leveren die
werkt op alle benodigde apparaten, schermresoluties en browsers. Je gebruikt je analytische
geest en technische kennis om processen te documenteren, test scenario’s te maken,
fouten op te sporen, te rapporteren en te testen. Ook schat je het risico en de impact in van
de bugs die je ontdekt en bepaal je samen met de Product Owner, de prioriteiten.
Daarnaast zoek je actief mee naar manieren om onze oplossingen te verbeteren. Zo help je
bij het definiëren, introduceren en implementeren van methodologieën om te evolueren
naar een hogere kwaliteitsnorm. Je stelt acceptatiecriteria op voor nieuwe ontwikkelingen
en bereidt testcases voor.
Jouw kennis is essentieel om onze klanten de kwaliteit te bieden die ze verwachten. We
moedigen je dan ook graag aan om je kennis over methodes, tools en processen voor
kwaliteitsborging te delen met je collega’s én verder uit te diepen.
Wij garanderen fun, toffe collega’s en mooie doorgroeimogelijkheden.

www.3P.eu

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een relevant vakgebied (politiek/sociale
wetenschappen, rechten, economie, ingenieur,…)
Je hebt een analytische geest die snel complexe business processen begrijpt
Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van Frans en Engels
Je hebt eventueel ervaring in een software omgeving als Business Analyst
Je hebt oog voor detail, je bent perfectionistisch en werkt gestructureerd;
Documentatie om testscenario’s te definiëren, daar kan jij meteen mee aan de slag.
Ook weet je hoe je zelf heldere rapportages opstelt voor je collega’s;
Je bent een initiatiefnemer en slaagt erin om prioriteiten te stellen, zonder het
grotere plaatje uit het oog te verliezen (ook onder tijdsdruk);
Je uitstekende sociale vaardigheden komen goed van pas wanneer je moet
communiceren binnen je team of met klanten.

Jouw taken
•
•
•
•
•

Het maken van gedetailleerde, uitgebreide en goed gestructureerde testplannen en
testcases;
Inschatten, prioriteren en plannen van kwaliteitstestactiviteiten;
Het documenteren van processen binnen onze applicatie;
Ervoor zorgen dat producten voldoen aan de verwachtingen en aan de vraag van de
klant;
Nauw samenwerken met het ontwikkelingsteam om bestaande producten te
verbeteren.

Wat kan je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•
•

Je komt terecht in een jonge, leuke en diverse omgeving waar samenwerking
centraal staat.
Je krijgt een interessante verloning rekening houdend met je leeftijd, skills en
ervaring en dit op basis van een vast contract van onbepaalde duur.
Je beschikt over minimaal 30 dagen per jaar om even uit te rusten.
Op weg naar je werk zit je in een hybride bedrijfswagen type BMW 3 / X1. En ook
een iPhone en laptop mogen uiteraard niet ontbreken.
We denken ook aan later. 3P voorziet een waardevolle groepsverzekering en
pensioenplan.
Daarnaast bieden we je ook maaltijdcheques en eco-cheques aan.
Work hard, play hard! 3P heeft de traditie om uitsluitend topmensen aan te
werven om een dito service te kunnen bieden aan haar klanten. Daarnaast zijn
gezellige bedrijfsuitjes, etentjes en teambuildings ons zeker niet vreemd. Laat je
spieren trouwens ook eens rollen in onze bedrijfsfitness!

Geïnteresseerd?
Ben je bereid om deze boeiende uitdaging aan te gaan, mail dan vandaag nog je uitgebreid
curriculum vitae met recente foto en motivatie naar jobs@3P.eu t.a.v. mevrouw Michèle
Van Meir. Vermeld ook expliciet je salarisverwachtingen. Alle kandidaturen worden met de
grootste discretie behandeld. Voor meer informatie, consulteer www.3P.eu.
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