Tester – Omnifuture Project
Rotterdam (16 - 38 uur per week)
Over itsme
itsme (industrial technology and supply for mechanical and electrical) richt zich met een gevarieerd aanbod aan
elektrotechnische en mechanische producten, diensten en oplossingen op industriële eindgebruikers, machineen modulebouwers en technisch installateurs. Naast itsme in Nederland kent de groep een viertal
zusterondernemingen in het buitenland (België, Duitsland, Roemenië en Spanje). De itsme groep heeft een
jaaromzet van circa 220 miljoen en telt 550 medewerkers waarvan 450 in Nederland. Kijk voor meer informatie
op www.itsme.eu.
Functieomschrijving
Als tester voor het project Omnifuture ben je onderdeel van het development team van Summica/Acorel. Hierbij
ben je op dagelijkse basis bezig met het testen van alle opgeleverde zaken rondom SAP Hybris Commerce. De
bevindingen worden terug gemeld aan het development team via het platform Jira. Daarnaast ben je iedere
werkdag aanwezig bij de dagelijkse stand-up meeting van het development team om op de hoogte te blijven van
de ontwikkelingen en zelf updates te geven rondom opgeleverde onderdelen.
De werkzaamheden als tester nemen ongeveer 50% van de tijd in beslag. Daarnaast wordt ook de rol als
onderdeel van het business testteam vervuld. Deze werkzaamheden bestaan uit het overdragen van de
geaccepteerde onderdelen voortkomend uit het development team. Hierbij is essentieel dat er kennis is over
zowel de technische componenten en hun exacte werking, als ook het overzien van de toepassing in de business
flows. Deze kennis komt voort uit opgedane ervaring als tester van het development team.
Voor de juiste overdracht aan de business van de opgeleverde functionaliteiten van het development team is het
van belang hier een juiste documentatie over aan te maken. Hierbij moet gedacht worden aan documentatie over
componenten in SmartEdit en het laden van de navigatie structuur via ImpEx in de HAC omgeving.
De input voor de testwerkzaamheden zijn de vooraf gedefinieerde Acceptatie Criteria die gedefinieerd zijn op het
niveau van “User Stories”. Om de testwerkzaamheden te kunnen uitvoeren heeft de tester toegang tot Hybris
Commerce Backoffice, Hybris Commerce SmartEdit, Hybris Commerce HAC, BitBucket, Confluence, Jira, Cloud 4
Customer, Hybris Marketing en SAP ECC.

Functie inhoud
 Testen van opgeleverde onderdelen van het development team
 Bevindingen rapporteren
 Dagelijkse stand-up meeting met het development team
 Overdragen geaccepteerde onderdelen aan het business test team
 Kennis delen en documenteren over de werking van geteste componenten
Persoonlijke kenmerken
 Je bent zelfredzaam; in staat om zelfstanding te werken
 Je bent flexibel; de mogelijkheid om in te vallen voor andere routes
 Geen 9 tot 5 mentaliteit
 Je bent communicatief vaardig
 Je hebt een affiniteit met IT
Functie-eisen
 Je volgt een bedrijfskundige of IT-opleiding
 Kennis over één van de systemen is een pré, maar zeker geen must. Affiniteit met IT is wel gewenst.
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 Ervaring met Excel
 Ervaring met SAP is een pré
 Beschikbaar voor 16 tot 38 uur in de week (in overleg)
Wij bieden
Naast een prettige werksfeer kennen wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
studiekostenregeling, collectieve zorgverzekering, ADV dagen en korting bedrijfsfitness.
Solliciteren
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan je sollicitatie voorzien van je CV ter attentie van Eva van
Olphen naar HR@itsme.eu. Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer 0162 – 484200.

