Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw zoekt
een ervaren tester / functioneel beheerder (36 uur)
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?
Over jou
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, Je vindt het interessant om
technische uitdagingen aan te gaan en samen te werken. Je bent proactief en inventief in het vinden,
verhelpen en voorkomen van fouten in applicaties. Daarnaast ben je inhoudelijk sterk en heb je een
brede interesse in ICT en software ontwikkeling. Hierdoor weet je hoe je testmethodieken moet
toepassen en hoe je het functioneel beheer voor een organisatie als WSW moet inrichten.
Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je werk als tester / functioneel beheerder
Als tester / functioneel beheerder maak je deel uit van het team Informatiemanagement. Dit team
bestaat uit een teamleider en vijf collega’s. Samen ondersteunen en adviseren jullie de organisatie op
het gebied van ICT.
Als tester voer je onder andere functionele-, integratie- en regressietesten uit aan diverse systemen en
applicaties van WSW zoals de leningenadministratie, workflow en het WSW informatiemanagement
systeem. Je vertaalt functioneel ontwerpen en user stories naar testscripts en acceptatietesten en
bouwt daarbij behorende testdatasets. Dit doe je door de verschillende testen voor beheerders te
coördineren en door het opstellen van testbeleid en testplannen.
Daarnaast voer je als functioneel beheerder de regie over het beheer van de primaire applicaties die
WSW medewerkers gebruiken. Je draagt zorg voor analyse van het functioneren van de diverse
applicaties en systemen, het oplossen van incidenten en het beantwoorden van gebruikersvragen. Je
signaleert problemen en zorgt ervoor dat deze worden verholpen. Je verzorgt trainingen, demo’s en
opleidingen over de systemen en applicaties.
Je werkt nauw samen met de informatieanalist, medewerker ICT services en andere functioneel
beheerder.
De applicaties en systemen welke jij test en beheert worden door veel collega’s gebruikt, hierdoor heb
je dagelijks contact met andere organisatieonderdelen. Er is ruimte voor jouw vakkundigheid, talent en
initiatieven. Het werk is afwisselend omdat wij als organisatie continue veranderen en verbeteren.
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Je profiel


Je hebt een afgeronde HBO of academische opleiding, bij voorkeur in de richting van Informatica.



Je hebt ruime ervaring en aantoonbare kennis met gestructureerd testen van (web) applicaties,
maatwerkpakketen en informatiestromen.



Je bent bekend met het beheer van applicaties op basis van ITIL en/of BiSL.



Je hebt ervaring met het aanmaken van testdata, SQL, databases en applicatie inrichting.



Ervaring met low code platform, CRM, DMS en Workflow processen is een pré.

Wij bieden
Een inspirerende werkomgeving waar elke dag anders is. De vrijheid om het beste uit jezelf te halen,
zelfstandig te werken en ruimte om te groeien in een leuke, ambitieuze en dynamische organisatie.
Uiteraard horen daar een goede en marktconforme arbeidsvoorwaarden en salaris, een persoonlijk
opleidingsbudget en een solide pensioenregeling bij.
Nog even over ons
Bij ons werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan de
financiering van de sociale woningbouw in Nederland. WSW heeft onafhankelijkheid, deskundigheid,
betrokkenheid, respect en integriteit hoog in het vaandel staan.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor de aflossings- en renteverplichtingen van
woningcorporaties, waardoor corporaties voor de financiering van hun sociale woningbouw toegang
hebben tot de kapitaalmarkt tegen de laagst mogelijke kosten. Bij WSW werken ongeveer 60
medewerkers.
Meer weten of reageren?
Wil je meer weten over ons of over de functie neem dan contact op met Chiel Oolbekkink (teamleider
Informatie management) 035-5286400.
Met vragen over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij de afdeling P&OO 035-5286400.
Wil je reageren? Stuur dan je motivatiebrief met je CV naar vacatures@wsw.nl. Je hoort dan snel van
ons. Naast een aantal gesprekken is een assessment onderdeel van de selectieprocedure.
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