Junior Test Professionals
Op basis van Deta-Vast óf eenmalige fee

Bij AddYT geloven we in jong talent.
Elke dag verschijnen er nieuwe
applicaties op de markt en deze
moeten goed kunnen draaien op
verschillende devices. Er komt meer
geld vrij voor achterstallig onderhoud
en de workload neemt toe.
Met methodes als Agile en DevOps en
bijbehorende tools voor
testautomatisering, wordt de vraag
naar een nieuwe generatie software
testers en jong talent zichtbaar groter.
Het groeiende bewustzijn op deze
thema’s doet de behoefte aan goede
software testers enorm toenemen.
Door die toenemende vraag zijn deze
Test professionals direct moeilijker te
vinden.
AddYT komt aan deze behoefte
tegemoet met de Junior Test
Professionals.

U bepaalt de criteria voor
Werving, selectie en Opleiding
AddYT neemt u het gehele wervings- en
opleidingsproces van het nieuwe talent uit
handen. Dit doen wij op basis van zorgvuldige
werving en selectie van Young Professionals.
Deze Young Test Professionals worden, na
onze opleiding en een detacheringsperiode,
uw eigen vakbekwame test-medewerkers.
Ons jonge talent is hoogopgeleid en denkt op
HBO/WO-niveau. AddYT selecteert alleen de
Young Professionals met kwaliteiten als
analytisch vermogen, stressbestendigheid,
nauwkeurigheid en communicatieve
vaardigheden. Vervolgens krijgt ons talent
een op maat gemaakte, intensieve opleiding
van AddYT tot ISTQB- of TMapNEXT®
Certified software tester.
Als gecertificeerd TmapNext- of ISTQB-tester
gaat onze Young Professional vervolgens bij
u aan de slag. Vooraf heeft AddYT uw criteria
en eisen glashelder voor ogen. Onze verdere
begeleiding en monitoring van de Young
Professionals op de werkvloer zorgt ervoor
dat niets het behalen van goede resultaten
nog in de weg staat.

Test de tester
Als u kiest voor de deta-vast constructie, ervaart u
tijdens deze detacheringsperiode welke Young
Test Professionals zich het beste aanpassen aan
uw bedrijfsomgeving en de beste resultaten weten
te realiseren.
Ons jonge talent biedt dus niet alleen uitkomst
voor tekorten aan software testers, maar geeft u
ook de kans een eigen testteam voor de toekomst
op te bouwen.
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Resultaat Centraal
AddYT werkt met de resultaatmethode.
Samen met u stellen we per functie het
gewenste resultaat van de opdracht
vooraf vast, evenals de rol van de
Young IT Professional.
Zo kan hij of zij kennis en ervaring
gericht inzetten op de te behalen
doelstellingen.
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Wilt u meer weten?
Kijk op www.addyt.nl en laat uw contactgegevens
achter, of stuur een email naar info@addyt.nl.
Wilt u direct persoonlijk contact? Bel 06 29 55 77 10

Bij de klant in
dienst als
volwaardig
Tester

AddYT werft en selecteert jong talent en leidt
hen op tot volwaardige software testers.
Vervolgens dragen wij een jaar lang zorg voor
de opleiding en begeleiding van onze Young
Professionals op de werkvloer. Wanneer u
tevreden bent over de inzet en het
vakmanschap van onze Young professional,
stroomt deze in als vaste medewerker.

Alle voordelen op ‘n rijtje



Gedurende het traject voeren we
evaluatiegesprekken om een optimale
samenwerking te borgen, waarbij het
beoogde resultaat altijd het
uitgangspunt is.

Dienstverband





AddYT garandeert alle flexibiliteit en
zekerheid die u nodig heeft.
Het gehele traject van werving,
selectie, opleiding, coaching en
begeleiding van Young Professionals
wordt u uit handen genomen.
U bouwt een eigen testteam op met
gecertificeerde software testers.
De leden van uw huidige testteam
kunnen de volgende stap in hun
carrière maken.
Door de instroom van nieuw en jong
talent wordt vergrijzing tegengegaan
en worden nieuwe inzichten
verworven.
AddYT is een onderdeel van 2B4QA
TMapNEXT® is een geregistreerde merknaam van Sogeti

