EPP Testanalist
BNP Paribas Cardif – De verzekeraar voor een wereld in verandering
BNP Paribas Cardif is een innoverende verzekeraar. In België is het doel om zich te profileren als DE
specialist inzake de bescherming van de terugbetaling van elk type krediet.
Jouw verantwoordelijkheden als Testanalist:
De bevestigde testanalist komt tussen in alle of een deel van de volgende activiteiten:
• Instaan voor het ontwerp van tests binnen een project:
• Instaan voor de uitvoering van tests voor projectbeheer binnen een project:
• Bijdragen aan de kapitalisatie van de knowhow inzake tests
• Bijwerken, delen van documentatie bij applicaties en werkwijzen over de uitvoering van de tests.
Speel je troeven uit!
• Master of bachelor informatica of economie – beroepservaring is een troef
• Een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands, Frans en Engels
• Kennis van het testberoep (regels, methodes, tools, technieken)
• Kennis van de werking van verzekeringscontracten (bescherming en/of sparen)
• Kennis van de projectmanagementtechnieken
• Uitvoeren van tests (de tests formaliseren, uitvoeren en de anomalieën identificeren)
• Tests ontwerpen (definiëren van testcase-scenario's en -verwachtingen)
• De anomalieën van tests kwalificeren en hun ontwikkeling opvolgen
• Kennis van informaticatools en deze kunnen gebruiken
• De anomalieën / storingen in zijn activiteitsperimeter identificeren
• Analytisch denkvermogen
• Zin voor organisatie
• Nauwgezetheid en precisie
• Resultaatgericht zijn
• Teamspirit
• Actieve luisterbereidheid
• Synthetisch vermogen
• Enthousiasme
Kan je deze eigenschappen aanvullen met een eerste ervaring in de bank- of verzekeringssector, dan is dat
een pluspunt.
In een wereld in verandering zijn diversiteit en inclusie centrale waarden. Bij BNP Paribas Cardif willen we
individuen aantrekken en behouden van alle leeftijden en van allerlei achtergronden, elk met z’n eigen
ervaring. Hiermee versterken we onze resultaten en onze innovatieve kracht.
Wat biedt BNP Paribas Cardif jou?
•
•
•
•

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur in een groeiend bedrijf binnen de solide
BNP Paribas Groep.
De gevarieerde functie, aangevuld met een uitgebreid opleidingspakket op maat, zullen jouw
competenties versterken.
Een aangename werkomgeving alsook een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen.
Reële doorgroeimogelijkheden in het bedrijf en in de BNP Paribas Groep

Ga je de uitdaging aan?
Solliciteren kan meteen online, we horen graag van jou!

