
 
 
 
 

 

  

 

Intelligente Software Tester 
 
Ben jij een slimme software tester met oog voor detail, en zou je graag bij een leuk, kleinschalig bedrijf willen 

werken met aardige en capabele mensen? 

 

Wij, IntelliMagic in Leiden, ontwikkelen technisch interessante software op het gebied van IT infrastructuur 

monitoring en data analyse. Wij leveren deze software aan grote bedrijven in Europa en de VS. We zijn een 

informeel bedrijf met een goede sfeer en waardering voor persoonlijke initiatieven van onze medewerkers. 

 

Om de kwaliteit van onze software te bewaken zoeken wij een ervaren software tester met een universitaire 

bèta-opleiding die binnen één van onze ontwikkelteams medeverantwoordelijk wordt voor de QA. 

 
Werkzaamheden 

Als tester doe je de kwaliteitscontrole binnen ons agile ontwikkelproces met maandelijkse releases. Je werkt 

nauw samen met de ontwikkelaars en testers uit je eigen ontwikkelteam en uit de andere teams. We maken 

veel gebruik van testautomatisering, maar uiteraard is ook handmatig testen een groot deel van je werk. 

 

• Je bedenkt hoe nieuwe features getest kunnen worden en ontwerpt daarvoor geschikte handmatige tests. 

• Je geeft je mening over kwaliteitsaspecten als bruikbaarheid, testbaarheid en robuustheid. 

• Je overlegt veel met de ontwikkelaars en schakelt ze in indien nodig om testresultaten te interpreteren. 

• Om bugfixes te verifiëren gebruik je bestaande testgevallen of creëer je nieuwe tests indien nodig. 

• Je bent verantwoordelijk voor het draaien, uitbreiden, en interpreteren van automatische testsuites. 

• Je documenteert relevante acties en resultaten helder in ons tracking systeem. 

 

Over ons 

IntelliMagic is een zelfstandig Nederlands bedrijf met 70 werknemers. We ontwikkelen de software in ons 

hoofdkantoor in het centrum van Leiden, en hebben daarnaast twee verkoopkantoren in de VS en Duitsland.  

 

Wij maken software die bij de klant draait als applicatie op Windows, op het IBM z/OS Mainframe en als web 

applicatie. We gebruiken Git als source code control systeem en VMWare voor de testsystemen. Voor de 

testautomatisering gebruiken we zelf in Perl ontwikkelde frameworks en de ICTestAutomation suite. 

 

Wie ben jij 

• Je beschikt over een academische bètaopleiding en zoekt een baan waarvoor dit denkniveau essentieel is. 

• Je hebt ruime ervaring met software testen, inclusief het zelf bedenken wat er getest moet worden en hoe. 

• Je hebt een zeer goed analytisch denkvermogen, oog voor detail, en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden.  

• Je hebt ervaring met (agile) testmethodieken en tools en hebt hierin eigen ideeën en inbreng. 

• Je bent in staat om vooraf de benodigde tests te bedenken en creëren, ook voordat de code klaar is. 

• Je vindt het leuk om onverwachte testresultaten te analyseren en de benodigde domeinkennis op te doen.  

• Je werkt goed samen met ontwikkelaars en vraagt op een positieve manier om aandacht voor de kwaliteit. 

• Je spreekt vloeiend Engels en Nederlands, of bent bereid (beter) Nederlands te leren door een cursus. 

 

Wat bieden wij 

Je werkt in een informele omgeving in een monumentaal pand in het centrum van Leiden in een team van hoog 

opgeleide en bekwame mensen. Plezier in je werk is belangrijk voor ons en we streven ernaar om je de 

verantwoordelijkheden te geven die bij je passen. We bieden mooie arbeidsvoorwaarden en een goed salaris. 

 

Sollicitatie 

Denk je dat deze baan iets voor jou is? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar werken@intellimagic.com. 

Voor meer informatie over ons bedrijf kun je kijken op www.intellimagic.com/werken, en bij specifieke vragen 

over de functie kun je contact opnemen via 071-5796000 en verwijzen naar deze vacature.  

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Slim en enthousiast? 
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