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Studenten kunnen nu inschrijven voor: Software Tester
Blisterpartner heeft een paar plekken voor Software Testers beschikbaar en starten een selectie.
Ben jij een gemotiveerde student (MBO, HBO of WO - met of zonder ervaring) en lijkt het jou gaaf
om een bijdrage te leveren aan een cool innovatief bedrijf? Schrijf je dan in voor 15 mei 2022.
Blisterpartner is een jong en snelgroeiend bedrijf gevestigd op een toplocatie in de haven van Scheveningen. We ontwikkelen high-end software en machines voor apotheken en ziekenhuizen. Assembleren en installeren gebeurd in huis. Onze opdrachtgevers zitten in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Ierland,
Schotland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika.
Blisterpartner heeft een aantal (front-end) applicaties waarvan de functionaliteit getest moet worden. Je gaat werken in een klein team met zeer ervaren professionals met korte communicatielijnen. Samen met de collega Developers zal er een testprogramma opgezet worden waar jouw input
mee zal wegen in het eindresultaat.
Wat wij van jou vragen is:
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, in woord en geschrift.
• Je hebt minimaal 8 uur per week tijd.
• Je hebt zin om mee te werken aan het opzetten van een testprogramma.
• Een constructieve houding: je bent niet bang om als iets beter kan dit te
melden.
• Je kunt goed analyseren en hebt oog voor kwaliteit.
Wat bieden we jou:
• Een marktconform uurloon, afgestemd op leeftijd en ervaring.
• Flexibel werken, na een aantal team-meetings plan je daarna je eigen uren in.
• Een gedreven en specialistisch team om ervaring in op te doen.
• Lekkere koffie en een biertje op z’n tijd.
• Een toplocatie! Na werk naar het strand? 200 meter…
• Team lunch op vrijdag.
Wil jij meedoen aan de mei-selectie en deel uitmaken van het Test-Team?
Reageer dan voor 15 mei 2022!
Stuur een korte e-mail aan Jos de Witte, met daarin je naam, geboortedatum en opleidingsniveau en
telefoonnummer en hoeveel uur per week je beschikbaar bent en per wanneer.
Mailadres voor het inschrijven: josdewitte@blisterpartner.nl
Naar aanleiding van je e-mail nemen we telefonisch contact op en volgt er een uitnodiging om bij
Blisterpartner kennis te maken. In de week van 16 mei maken we bekend wie er geselecteerd is. Per
mail word je op de hoogte gesteld of je het wel of niet bent geworden.

Als je nog vragen hebt, bel dan gerust naar: 070 785 226 8 en vraag naar Jos de Witte.

Alvast een idee krijgen van Blisterpartner? Kijk dan op onze website; www.blisterpartner.nl
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