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Testspecialist 

 
Standplaats: Emmen 

Wat ga je doen? 

 

Als testspecialist werk je mee aan Digitale oplossingen die door woningcorporaties en commerciële 

vastgoedbeheerders in heel Nederland gebruikt worden. Op basis van wensen van klanten, 

wetswijzigingen of productstrategie wordt deze programmatuur continu uitgebreid en verbeterd. Je test 

de programmatuur en aanpassingen voordat deze worden uitgeleverd aan de klant. Je maakt onderdeel 

uit van één van onze scrumteams en het is daarom van belang dat je goed kunt communiceren, 

samenwerken en flexibel bent. 

 

Aareon is ook gevestigd in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en in Scandinavië. Je zult ook met enige 

regelmaat samenwerken met je internationale collega’s om gezamenlijk producten te ontwikkelen.  

 

Wil jij dé kwaliteitsspecialist voor onze software worden? De persoon waar onze klanten fan van zijn, 

omdat jij hun werk makkelijker maakt? En vind jij het net als Aareon belangrijk dat je jezelf continue 

blijft ontwikkelen?  Je bent van harte welkom!  

 

Wat neem je mee? 

 

• Het belangrijkste is dat je een enorme passie hebt voor testen en kwaliteit! 

• Ook belangrijk, je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding (richting bedrijfskunde of informatica) 

• Je bent kritisch en nauwkeurig, analytisch en hebt gevoel voor details 

• Je bent volhardend, opgeven past jou niet 

• Ervaring met het inrichten en opzetten van automatische testen is een pré 

 

Wat krijg jij van ons? 

• Een salaris passend bij jouw ervaring en opleiding 
• Maandelijks ontvang je een persoonlijk budget waarmee je, naar eigen keuze, een aantal 

secundaire arbeidsvoorwaarden kan aanvullen 
• Bij mooie persoonlijke ontwikkelingen en positieve bedrijfsresultaten ontvang je van ons een 

bonus en een winstuitkering 
• Een premievrijpensioen voor de toekomst  
• Je ontvangt 27 verlofdagen per jaar en hebt de mogelijkheid om 120 vrije uren bij te kopen 
• Je zult veel zelfstandigheid en vrijheid in je dagelijkse werk ervaren 
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• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld een passende studie of doorstroom naar 
een andere functie binnen onze organisatie  

• Tot slot, maar niet onbelangrijk: leuke collega’s! 

Wij zijn Aareon!  

Aareon is een solide, sterk groeiende en internationale werkgever, Aareon Nederland heeft vestigingen 
in Emmen, Grathem, Enschede, Amersfoort en Amsterdam. We bieden je uitdagend werk in een 
dynamische, flexibele en professionele organisatie. Je werkt samen met  gedreven en kundige collega's 
in een informele sfeer en er zijn korte communicatielijnen. 

Innovatie en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Daarnaast hecht Aareon veel waarde aan 
klantgerichtheid en aan de persoonlijke ontwikkeling en het werkplezier van haar medewerkers. De 
groei en dynamiek van de organisatie bieden vele ontwikkelmogelijkheden. In een professionele 
werkomgeving geef je zo vorm aan jouw carrière. 

Meer weten? → https://www.aareon.nl/Organisatie/Aareon_als_werkgever.440.html 

Wij wachten op je reactie! Reageer online via de oranje button hiernaast. 

 


