Word Junior Software Tester.
Ben je (bijna) HBO of WO afgestudeerd en ambieer je een carrière binnen de ICT? Zoek
je een werkgever waar je een gedegen opleiding krijgt en die rekening houdt met jouw
wensen en ambities? Maak dan kennis met Polteq!
Polteq is met ruim 150 medewerkers het grootste 100% in software testen gespecialiseerde
bedrijf en marktleider op het gebied van testopleidingen. Polteq is regionaal aanwezig met
vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Deventer, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en
Leuven (België).

Het Polteq Traineeship
Het Polteq Traineeship Software Tester is een combinatie van een interne opleiding en een praktijkstage bij
één van onze klanten, waarbij je direct al begint met
verdienen. Tijdens de interne opleiding leer je in zeven
weken van onze ervaren docenten de fijne kneepjes van
het vak. Veel aandacht wordt besteed aan de grondbeginselen van het testen van informatiesystemen op
basis van onder andere ISTQB en TMAP ®.

Maar ook het testen in moderne Agile/Scrum/DevOps
omgevingen komt aan bod. Daarnaast wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de technische aspecten van
testen. Zo zijn er trainingsdagen ingepland voor onder
andere security en performance testen, testen van
mobiele apps, testautomatisering en Java voor testers.
Na een intensieve, maar zeker ook gezellige interne
opleiding, ga je onder begeleiding van een coach stage
lopen, tot je klaar bent om te starten als junior software
tester op één van onze uitdagende projecten.
Het Traineeship Software Tester is de ideale uitgangspositie voor mensen die de ambitie hebben als testspecialist, technisch tester, testconsultant of testmanager
binnen de ICT werkzaam te zijn. Functies waar je bij ons
naar door kunt groeien.

Regisseur van jouw eigen toekomst
Wij investeren in jouw toekomst door jou een gedegen
opleiding te geven. Tijdens het Traineeship Software
Een trainee aan het woord:
“Wat een fantastische opleidingsperiode om als (technisch)
tester aan de slag te kunnen. Naast het leuke, leerzame en
veelzijdige cursusaanbod, hebben we de super fijne
werksfeer bij Polteq mogen ervaren.”

Tester behaal je twee internationaal erkende certificaten: ISTQB Foundation en ISTQB Agile Tester Extension.
Na een succesvolle afronding van het traineeship
beschik je over de basisvaardigheden om, vaak in teamverband, als tester te starten in één van onze uitdagende
projecten, bijvoorbeeld in de multimedia (mobiele apps),
in de logistiek, bij een bank, in de retail, bij een telecombedrijf of een overheidsorganisatie.
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Het vakgebied van testen is enorm breed en veelzijdig.

Voor wie is het traineeship bedoeld? Moeten de kandi-

Wil jij doorgroeien naar testexpert, testcoördinator of

daten over speciale kennis beschikken of een specifieke

testmanager; dat kan allemaal bij Polteq. Of wil jij je

vooropleiding hebben?

liever ontwikkelen tot technisch tester? Dan zul je naast
testautomatisering te maken krijgen met alle facetten

“Nee,” zegt Erik Runhaar, trainer bij Polteq. “Onderwij-

van performance, security en mobile testen. Samen met

zers, psychologen, voedingsdeskundigen… we hebben

je unitmanager beslis jij welke kant je op wilt. Wij zorgen

eigenlijk alles wel voorbij zien komen. Trainees die com-

voor de juiste trainingen en begeleiding!

municatiewetenschappen hebben gestudeerd, ook die
zitten erbij. Heel handig, want 60% van testen bestaat uit

“Ik sta zelf aan de basis van de richting die ik wil geven aan mijn

communiceren, dus die hebben meteen een goede basis.

carrière. Polteq steunt mij in mijn keuzes en geeft mij een com-

Maar zonder gekheid; we stellen natuurlijk wel bepaalde

petentiegids als leidraad. Doorgroeien is daarmee niet

eisen. Logisch kunnen denken, is zo’n eis. En minimaal

meer beperkt tot verticale groei.”

een afgeronde hbo opleiding.”

Ard Vialle

Tijdens de interne opleiding gaan de trainees op voor het

Polteq, dat zijn wij!
Polteq is een middelgrote, flexibele en informele
onderneming met een open bedrijfscultuur, waar elke
medewerker wordt gewaardeerd en gerespecteerd.
Alle collega’s zijn ondergebracht in een geografische
unit. Samen vormen zij een enthousiaste ‘club van
testprofessionals’. Regelmatig wordt in informele bijeenkomsten over het vakgebied ‘testen’ gediscussieerd
en wordt actuele informatie over de organisatie
uitgewisseld. Natuurlijk zijn er ook activiteiten buiten
het werk om, zoals de unit-uitjes, het Polteq jaarfeest of
de kerstbijeenkomst. Plezier in het werk vinden wij heel
belangrijk!

examen van zowel ISTQB Foundation als ISQB Agile Extension, zodat ze aan het einde van de opleiding al over
twee internationaal erkende certificaten beschikken.
Nadat de trainees dit basisgedeelte achter de rug hebben, volgen er nog een aantal interactieve. onderdelen.
Erik: “Bij Polteq gaan we uit van het principe ‘leren door
doen’. We hebben o.a. een Jira case ontwikkeld, waarbij
de trainees samen een vakantiepark gaan bouwen en
ondertussen leren hoe ze bevindingen in Jira moeten
rapporteren en hoe ze deze tool kunnen gebruiken om
goed samen te werken. De interne opleiding wordt ten
slotte afgesloten met een SCRUM game, waarin de trainees alles wat ze geleerd hebben in een praktijkachtige
setting gaan toepassen.”

“Vanaf dag één voelde ik me thuis. De sfeer bij Polteq is informeel
en dat is ook precies wat ik bij een werkgever zoek.

Naast het inhoudelijke deel van het traineeship is er

Binnen Polteq ben je geen nummer, maar een mens!”

nog een aspect dat Erik erg leuk vindt en dat is het

Yvo Kieviet

groepsproces. “Samen leren, samen studeren voor de
toetsen en in veel gevallen ook samen verblijven in een
huisje in de buurt van Amersfoort. Dat zorgt op de een of
andere manier voor een soort familiegevoel, een gevoel
van saamhorigheid. De opleiding wordt door bijna alle
trainees als intensief, maar ook als heel gezellig ervaren.
Dit traineeship schept een band die ook lang nadat de
trainees zijn ‘uitgevlogen’ in stand blijft. Op de Polteq
feesten en bijeenkomsten zoeken de oud-trainees elkaar
altijd weer op.”
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