TESTER
De organisatie
BMA BV, gevestigd in Houten en sinds het begin van 2016 een onderdeel van de Nederlandse ICT
Group [AEX: ICT], levert totaaloplossingen voor de Verloskunde (obstetrie) in verschillende markten.
Onze huidige softwareapplicaties, bekend onder de merknaam ‘Mosos’, zijn zeer divers: van centrale
bewaking op verloskamers en echografie tot en met volledige obstetrische dossiervoering en oplossingen
voor kwaliteitsregistratie. Naast de distributie van onze bestaande producten wordt er momenteel hard
gewekt aan de BMA ‘next generation’ producten die nog beter aansluiten bij de hedendaagse
zorgverlening in de verloskundige keten. Een van de belangrijke kenmerken van deze nieuwe productlijn
is dat op basis van de generieke applicaties snel een markt-specifieke situatie ingericht kan worden
(lokaliseren).
Door onze diepgaande kennis van het vakgebied verloskunde en een sterke focus op kwaliteit, vertalen
wij onze oplossingen naar praktisch bruikbare applicaties voor onze klanten. Veel van onze medewerkers
hebben een achtergrond in de verloskunde.
BMA houdt zich bezig met het gehele traject van softwareontwikkeling, project implementaties en
support. Daarnaast is BMA distributeur van medische apparatuur voor de verloskunde. BMA is sinds
geruime tijd ook actief in het buitenland. Onder meer België, Frankrijk, Zwitserland en Engeland.
Daarnaast zijn wij bezig met marktontwikkeling in enkele andere landen. BMA ontwikkelt zich hierdoor
steeds meer naar een internationaal georiënteerde organisatie.
Tester
BMA zoekt op korte termijn een Tester die zich voornamelijk gaat bezighouden met inrichtingsvraagstukken rondom testen en met het testen zelf binnen een van onze Scrum ontwikkelteams. In deze
functie assisteert en ondersteunt de Tester de andere Scrumteam leden bij de dagelijkse
ontwikkelwerkzaamheden.
De Tester is kwaliteitsbewust en stimuleert het kwaliteitsdenken binnen het ontwikkelteam zodat kwaliteit
ervaren wordt als een van de belangrijkste productcomponenten. De Tester ondersteunt bij de opzet van
(deels geautomatiseerde) testprocedures en is in staat de juiste unit- en integratie-testen samen te stellen
t.b.v. het ontwikkelteam. Naast het acteren als een ‘meewerkend voorman/vrouw’ bij het testen levert de
Tester een bijdrage aan de testrapportages en aan de track- en traceabillity van de ontwikkelde
functionaliteit. Daarnaast ondersteunt de Tester de QA/RA-manager t.a.v. zijn auditerende en
faciliterende rol.
Gevraagde kennis, ervaring en competenties
Voor deze functie maakt BMA t.a.v. kennis, ervaring, competenties en profiel onderscheid tussen
nadrukkelijk gevraagde vereisten en aspecten die een pré zijn:
Vereisten:
 HBO – niveau;
 ISTQB Foundation (de advanced module is een pré);
 Communicatief sterk; zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands en het Engels;
 Medior level (dient te blijken uit opgedane kennis en ervaring);
 Ervaring met een Scrum/Agile wijze van werken; teamplayer die om kan gaan met team
commitment;
 Kennis en affiniteit met geautomatiseerd testen (maken van testscripts, gebruik van relevante
tooling o.a. Selenium, Jira, Confluence);
Naast de genoemde vereisten zijn de volgende aspecten een nadrukkelijk pré:
 Werkervaring in een internationale context;
 Bekendheid met een Java en/of Java Script georiënteerde ontwikkelomgeving;
 Ervaring met of kennis van algemene ICT concepten zoals DevOps, ITIL, ALM etc.;
 Ervaring in het Healthcare/Obstetrie domein;
 Taalvaardigheid in het Frans (zowel schriftelijk als mondeling);
 Zelfstandige werkwijze met de structuur en discipline om te werken conform een
kwaliteitssysteem (QMS).

BMA biedt een omgeving met veel vrijheid om deze functie, samen met directe collega’s, zo veel mogelijk
naar eigen inzicht in te vullen. BMA streeft voortdurend naar groei en een hoge mate van
professionalisering.
Wat bieden wij?
Je kunt bij ons een inspirerende en informele werkomgeving verwachten. Wij zijn een erkend specialist in
het bouwen van oplossingen specifiek voor het domein Verloskunde/Gynaecologie. Onze positie willen
wij nog verder ontwikkelen door in nauwe samenwerking met onze klanten continu te werken aan
innovatieve projecten. Onze organisatie biedt je de mogelijkheden om zelf initiatief te nemen en om te
leren van anderen.
De beloning
Wij bieden een marktconform salaris met een flexibel pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Mail jouw CV en begeleidende brief naar info@bma-mosos.nl ter attentie van Cees Nieuwendijk onder
vermelding van de functietitel. Voor eventuele vragen kun je direct contact met ons opnemen. Ons
telefoonnummer is 030-6665021.

