
 

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, 
jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Jeugdzorg Nederland behartigt de 
belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de CAO-onderhandelingen 
en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd. Ze biedt zelf geen zorg voor 
jeugd, maar ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen 
doen. Bij het verenigingsbureau werken ca. 25 personen. Het kantoor is gevestigd in Utrecht. 

 

De afdeling Service & Beheer van Jeugdzorg Nederland onderhoudt en beheert verschillende 
IV & ICT diensten die essentieel zijn voor het primaire proces van onze leden en de 
gegevensuitwisseling in de hele jeugdzorgketen. Voor onze afdeling zijn we op zoek naar een 
leergierige (junior) collega met een hands-on aanpak. 

 

Software tester / QA-tester 
(32-36 uur per week) 

Als Software tester / QA-tester ben je o.a. verantwoordelijk voor het voorbereiden, opzetten 
en uitvoeren van de (integratie)testen die worden uitgevoerd tijdens de ontwikkeling van 
onze software-oplossingen Wijz, TLS en de andere producten en diensten die de afdeling 
Service & Beheer biedt. Je acteert vanuit het belang van (de leden van) Jeugdzorg Nederland 
en zorgt ervoor dat de software binnen de scope van de gehele keten voldoet aan de 
gewenste kwaliteit. Je integreert, uniformeert en documenteert al je testscenario’s. Tijdens 
de (integratie)testen werk je nauw samen met verschillende leveranciers en key-users. Je 
neemt deel aan het scrum team en de refinement sessies. Goede communicatieve 
eigenschappen, en een kritische/opbouwende houding richting onze ketenpartners zijn een 
vereiste om tot een succesvolle uitvoering van de (integratie)testen te komen. Voor de 
inhoud en uitvoering ben je o.a. afhankelijk van je directe collega’s. zoals de release- en 
testmanager, de product owners, informatieanalisten, architecten en functioneel 
beheerders. Goede samenwerking is dus een must. Inhoudelijk word je aangestuurd door de 
release- en testmanager. 
 
Taken: 

 Voorbereiden, opzetten en uitvoeren van testen. 
 Analyseren en documenteren van de uitkomsten van de testen. 
 Controleren of de werking van de software (in de hele keten) voldoet aan de 

gebruikerseisen en wensen uit de business. 
 Registreren van bevindingen en afstemming met de interne organisatie en onze 

ketenpartners. 
 Adviseren ten aanzien van kwaliteit en risico’s van wijzigingen in de keten en nieuw 

opgeleverde functionaliteiten en systemen. (Regressie) 



Profiel: 

 HBO werk- en denkniveau 
 Een opleiding in de richting IT of Informatiekunde 
 Bewezen ervaring als een Software tester of QA-tester of vergelijkbare rol 
 Bekendheid met Agile werken is een pré 
 Je bent analytisch en maakt je complexe informatie snel eigen 
 Enige technische kennis van of inzicht in webservices, SOAP en XML zijn een pré 
 Kennis van Mendix is een pré 
 Uitstekende communicatievaardigheden 
 Aandacht voor detail 
 Technische- en analytische geest en probleemoplossend vermogen 
 Sterke organisatorische vaardigheden 
 Je spreekt en schrijft goed Nederlands, Engels is geen probleem voor je 

Jeugdzorg Nederland biedt: 

 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 Een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar 
 Maandsalaris bij een 36-urige werkweek is maximaal 2.799,65 (schaal 6, trede 4) 
 Eindejaarsuitkering, deelname in pensioenfonds Zorg & Welzijn. 

Reageren op deze vacature? 

Stuur je sollicitatie uiterlijk 19 mei 2019  naar Irene Scholte: 
sollicitaties@jeugdzorgnederland.nl. Alleen sollicitaties met een begeleidende motivatiebrief 
en een CV worden in behandeling genomen. 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 23 mei 2019. 

Meer weten over de functie?  
Esther van Bostelen: 030-2983400, esther.vanbostelen@jeugdzorgnederland.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


