Vacature ICT Test Analist
Corona Direct Verzekeringen investeert volop in de verdere “digitale transformatie” en dus ook in
onze medewerkers binnen ICT.
De ICT afdeling bestaat vandaag uit een 30-tal medewerkers, die het verschil maken en vormgeven
aan een organisatie waarin een nieuwe wind waait.
Heb jij zin om mee je schouders te zetten onder een ambitieus plan? Dan maken we heel graag
kennis met jou!
Functie
De Test Analist verzamelt en structureert de benodigde functionele en technische documentatie en
specificaties. Hij/zij stelt zelfstandig testen op en voert ze uit (binnen diverse projecten) in een agile
omgeving. Daarnaast bereidt hij/zij regressie-testsets voor die op regelmatige basis aangepast en
uitgevoerd kunnen worden. Het einddoel is het garanderen van de kwaliteit om de eindgebruikers
het vertrouwen te geven dat de opgeleverde oplossing voldoet aan de vereisten.
Verantwoordelijkheden
1. Testvoorbereiding en Analyse
• valideren van requirements
• reviewen en bijsturen van analyses waar nodig
• analyse van change requests
• opstellen van gedetailleerde testscenario’s
• deze gedetailleerde test scenario’s automatiseren (bij voorkeur via gebruik tool
selenium ondersteund door Jenkins of met browserstack)
• optimaliseren van het huidige test proces (in samenspraak met de Test Manager)
• prioriteren en opvolgen van eigen taken (in samenspraak met de Test Manager)
• proactief feedback geven over voortgang en problemen aan Test Manager, ICT
Management en Project Manager
2. Testen uitvoeren en opvolgen
• uitvoeren van functionele (en geautomatiseerde) testen
• opstellen, onderhouden en automatiseren van regressietesten
• uitvoeren van eerder geautomatiseerde testen bij voorkeur selenium of
browserstack
• uitvoeren van de systeem en acceptatietesten
• feedback geven aan alle betrokken partijen
• bewaken van de (Agile) Software Development Lifecycle
• rapportering aan de Test Manager, ICT Management en Project Manager
• ondersteunen gebruikerstesten
3. Rapporteren
• registreren van defects
• prioriteren van defects
• opvolging van defects

• uitvoeren van (her)testen
• controleren en analyseren van testresultaten
• beoordelen en rapporteren van bevindingen
• rapporteren van test resultaten aan Test Manager
4. Documentatie verzamelen en ontwikkelen
• proactief opvolgen van technologische ontwikkelingen en hierover feedback geven
aan het ICT Management
• volgen van interne en externe trainingen(ISTQB foundation wordt aanbevolen), self
learning en on the job training
• delen van opgedane kennis met de collega’s
• voorstellen formuleren ter verbetering van de applicaties en procedures
• documenteren van kennis en opstellen van gebruikers handleidingen
• opvolgen van gestelde objectieven
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring
uitgebreide relevante en significante kennis en ervaring (+2 jaar) in de volgende
technologieën en domeinen : IREB, ISTQB, V-Model en Agile
proactief, verbetervoorstellen, oog voor detail, nauwkeurig
zelfstandig kunnen werken
teamspeler; je vraagt je collega’s tijdig om hulp of raad
uitstekende kennis van 1 van beide landstalen, zeer goede kennis van de andere landstaal en
goede kennis Engels
Kennis van verzekeringen (InsureTech), bij voorkeur in het B2C verzekeringsaanbod van
Corona direct (auto, brand, dieren en familie), is een troef. Als je je in deze materie wil
verdiepen, ben je zeker ook welkom.

Wat bieden wij jou?
Je komt terecht in een succesvolle organisatie op mensenmaat, waar waarden als eenvoud,
resultaat- en klantgerichtheid iedere dag opnieuw beleefd worden. Corona Direct Verzekeringen
biedt jou een stabiele organisatie in een moderne nieuwe omgeving, vlakbij de afrit van de
autostrade en het treinstation van Diegem. Je talenten kunnen ten volle aan bod komen en verder
ontwikkeld worden via interne en externe opleidingsmogelijkheden. Je maakt deel uit van een ICT
afdeling van bijna 30 enthousiaste collega’s die allemaal meewerken aan de verdere ontwikkeling
van de ICT strategie binnen Corona.
Je ontvangt een competitief verloningspakket, een aantrekkelijke vakantieregeling, en een waaier
aan extralegale en gezinsvriendelijke voordelen. Je hebt flexibele werkuren met de mogelijkheid om,
na een inwerkperiode, van thuis uit te werken.

Interesse? Stuur dan snel je CV en motivatiebief naar jobs@coronadirect.be.

