Werken bij Technische Unit: uitdagende dynamiek

Werken bij Technische Unit van Polteq biedt
uitdagende dynamiek.
‘Gaaf om aan voorkant van testvak actief te zijn’

Robin Oduber, unitmanager Technische Unit en
Emilie Lamers, recruiter bij Polteq.
Nieuwe testoplossingen ontwikkelen, buiten de bestaande testkaders denken en op
verkenningstocht gaan om de vraag áchter de vraag van klanten te beantwoorden. Als
software tester bij de Technische Unit van Polteq bevind je je aan de voorkant van het
testvak. En dat staat garant voor een uitdagende dynamiek, zo weet Robin Oduber (37) uit
ervaring. Sinds september is hij de unitmanager van de Technische Unit. Samen met Emilie
Lamers (29), als recruiter ook al een nieuwe Polteq-aanwinst, vertelt hij hoe gaaf het is om bij
de Technische Unit te werken.
Of ze al gewend zijn in hun nieuwe baan bij Polteq? En of! Nog geen maand waren Robin en
Emilie actief binnen de ‘Polteq-familie’ en ze konden al het jaarlijkse personeelsfeest
meevieren. In Antwerpen dit jaar, omdat het bedrijf ook een vestiging in België heeft.
‘Superfeest’, zegt Emilie. ‘We hebben een spel in de stad gedaan, gedineerd, gefeest en
iedereen kon blijven slapen. Was top verzorgd. Voor mij een goed voorbeeld van de energie
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die dit bedrijf in haar medewerkers steekt. Iedereen die hier werkt noemen we een Polteqer,
dat kenmerkt het familiegevoel dat hier heerst. Zo ervaar ik het zelf ook. Die sfeer en cultuur
maken dat je een stapje extra wil zetten.’
Wat de Polteqers bindt is hun passie voor testen. Neem Robin, die als voormalig testanalist, coördinator en -manager, nu de uitdaging aangaat als unitmanager om samen met de
Technische Unit de grenzen van het technisch testen op te zoeken en te verleggen. ‘Bij veel
IT-bedrijven is testen één van de disciplines om IT live te brengen, maar bij Polteq draait alles
om testen’, zegt hij. ‘Het maakt dat ons vakgebied echt centraal staat en dat iedereen die
hier werkt graag over testen praat. Vanaf dag één is het, ook door de ﬁjne club die Polteq is,
alsof ik in een warm bad ben beland.’

Onderzoekende houding
Veelzeggend is zijn enthousiasme als hij over de Technische Unit vertelt die hij mag
aansturen; een landelijk actieve afdeling die speciﬁeke en soms wat afwijkende technische
testvraagstukken voor klanten oplost. Robin: ‘Samen met de klant gaan wij aan de slag om
bijvoorbeeld testautomatisering, mobile en performance vraagstukken op te lossen. De
Polteqers die in die rol gedijen hebben een onderzoekende houding, durven ‘outside the box’
te denken en deinzen niet terug voor een risico. Je hebt namelijk niet altijd honderd procent
zekerheid op succes. Daartegenover staat dat het heel gaaf is om aan de voorkant van het
vakgebied actief te zijn. Wie bij de bestaande testkaders vraagtekens durft te zetten en
nieuwe oplossingen voor nieuwe vraagstukken wil ontwikkelen, zit goed bij onze Technische
Unit.’
Mooi voorbeeld van een vrucht van de Technische Unit is het mobile testlab: een kant-enklare testomgeving voor het testen van apps en websites op (mobile)devices. Een ‘koﬀer’
met verschillende toestellen met verschillende operating systemen, verschillende
versienummers en zowel grote als kleine schermen in diverse resoluties. Klanten worden zo
uitgerust met de juiste techniek; toestellen waarmee ze heel representatief hun user base
kunnen nabootsen en hun app kunnen testen op verschillende platformen. We hebben er
inmiddels al negen bij onze klanten in omloop.

Vooruitstrevende klanten
Medewerkers van de Technische Unit komen veelal in actie voor vooruitstrevende klanten.
Bedrijven die bijvoorbeeld mobiele apps ontwikkelen, zoals Q42 in Amsterdam. Robin: ‘Een
jong, fris en hip bedrijf met glijbanen en ﬂipperkasten op kantoor. In die speelse omgeving
worden de meest gave apps ontwikkeld en gebouwd. Of neem De Persgroep, die momenteel
een interactieve app voor de digitale krant aan het maken is. Dat gaat bijvoorbeeld om
bewegende beelden. Twee van onze collega’s zijn daar nu bezig met de nieuwste technologie
op het gebied van Android en iOS. Een andere collega is actief bij OV9292, een organisatie
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die als missie heeft om iedereen gemakkelijk en snel wegwijs te maken in het Openbaar
Vervoer. Dit project is een praktisch voorbeeld van waar we ons mobile testlab inzetten om
apps op verschillende mobile devices te testen, waaronder de nieuwste modellen mobiele
telefoons. Dus ook daar zit je als Polteqer in het midden van innovatie in de IT-sector en aan
de voorkant van het testvak.’
Bij welke klant je als medewerker belandt, afgewisseld met dagen op de Polteq-werkvloer of
thuis, hangt ook af van je eigen ambities. Emilie: ‘Je opereert altijd in een driehoek: de
unitmanager, de accountmanager en jij als professional. Samen kijken we naar welke
opdracht bij jou past. Waar word je gelukkig van? Wat past bij je loopbaan en hoe gaan we
dat realiseren? We zijn geen heel groot bedrijf, dus die persoonlijke aandacht krijg je. Het
doel is jezelf te ontwikkelen en te laten vliegen, want uiteindelijk worden de klant, Polteq en
jijzelf als professional daar blijer en beter van.’
‘De ﬂexibiliteit bij dit bedrijf is opvallend groot’, stelt Robin. ‘Je kunt zelf een laptop kiezen die
volgens jou het beste past bij je werkzaamheden. Ook qua mobiliteit is het goed geregeld.
OV, lease, het kan allemaal. Wil je een opleiding volgen? Binnen of buiten je vakgebied? Daar
zit geen quotum aan vast, het wordt juist gestimuleerd. Die menselijke maat en ﬂexibiliteit in
het bedrijf om per medewerker af te wijken van de reguliere arbeidsvoorwaarden, is
kenmerkend voor Polteq en vind ik super.’
Bekijk hier onze vacatures.

Kom ook werken bij de Technische Unit van Polteq!
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