VIRTEO
Virteo (www.virteo.com) is een Belgische innovatieve FinTech speler met internationale ambities en een
absolute gamechanger!
Bedrijven en publieke instanties kunnen via ons uniek SaaS platform het interne aanmaningsproces en
het externe invorderproces van onbetaalde facturen en andere vorderingen sneller en goedkoper
maken, en tegelijk komaf maken met onterechte kosten en onethische praktijken. Onze leefwereld is
de juridische sector (voornamelijk gerechtsdeurwaarders en advocaten) en hun band met het orderto-cash proces van bedrijven.
Naast het bouwen en onderhouden van onze eigen producten voeren wij ook een beperkt aantal
complexe en uitdagende projecten uit. Zo vernieuwen we bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van
de online banking omgeving van een grote bank. Onze focus ligt op businessmodel innovatie,
technologie en usability.
Om onze doelen en dromen te realiseren investeren wij keihard in ons team, onze mensen. We hebben
een topteam met top-skills, wat ons uitdaagt een topwerkgever te zijn en om de ruimte te creëren
waarin je je verder kan ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn authenticiteit, respect en vrijheid.
We vinden het belangrijk dat je jezelf goed en betrokken voelt bij Virteo. Daarom gaan we voluit voor
het nieuwe werken, waar traditionele hiërarchie en vaste uren plaats maken voor een informele en
vlakke structuur met flexibiliteit in plaats en tijd en met collega’s waar je kan op rekenen.
Om ons team in Mechelen te versterken en onze groei mee te ondersteunen zoeken wij een

Software Quality Engineer
Je verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•

Reviewen van designdocumenten en deze vertalen naar bruikbare test-scenario's en acceptatiecriteria. Je zal hierbij worden geholpen door de business-analisten.
Gestructureerde en niet-gestructureerde testen uitvoeren.
Kwaliteitsbewaking van ons product.
Incidenten identificeren, analyseren en opvolgen.
Een nieuw project opstarten om manuele test scripts te automatiseren (al ervaring mee? Top!)
Up-to-date houden van de user manual(s).

Vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor diploma (Toegepaste) Informatica of je kan ons overtuigen dat je over de nodige kennis
beschikt.
Kennis in het gestructureerd testen van software (zowel functionele als niet-functionele aspecten)
Je bent communicatief, kritisch en hebt oog voor detail.
Je hebt een vlotte kennis van het Nederlands en het Engels (Frans zou leuk zijn).
Ervaring met test-management-tools en test-automatisatie-frameworks is een troef!
Notie van programmatuur en SQL (querying) kan zeker in je voordeel spelen.
Zin voor initiatief is een must in deze job!
Je neemt verantwoordelijkheid in jouw deel van het proces en durft development/analyse op een
constructieve & respectvolle manier uit te dagen.

Waarom jij bij Virteo wil werken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerken met enthousiaste collega’s met ruimte voor je eigen visies
Regelmatig een feestje of (buitenlands) team event
Tweewekelijks Friday company lunches, altijd vers fruit en goede koffie!
Investeren in je persoonlijke ontwikkeling en permanente upgrade van je vakkennis
Teamspirit en work-life balans zijn topprioriteiten
Flexibel werken in tijd en plaats
Aantrekkelijk loonpakket met extralegale voordelen
Degelijke bedrijfswagen of mobiliteitsbudget
Deel uitmaken van een groeiende omgeving
Werken in het industrieterrein Mechelen Noord, goed bereikbaar en veel faciliteiten

