
   

  

Wegens uitbreiding op onze afdeling Klant en Markt zoeken wij een 
  
 

TESTER 
(1 FTE)  

Wil jij bijdragen aan de energietransitie? Ben jij een gedreven en kritische tester? Dan zoeken wij jou!  

Wat ga je doen?  
Als Tester ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen van testscripts en specificaties. Je reviewed 
requirements / ontwerpen en bespreekt deze met de gebruikersorganisatie. Je selecteert en richt de benodigde 
testomgevingen en/of functionaliteiten in o.b.v. specificaties van de te testen functionaliteit (in alle beschikbare 
vormen) en de context waarin tests uitgevoerd dienen te worden. Je voert de testen uit, documenteert en 
rapporteert de resultaten aan de stakeholders. Je bent een belangrijke schakel in het verder professionaliseren 
van onze testprocessen. In het kader van de energietransitie verandert het landschap. We zijn dus volop aan het 
ontwikkelen en werken ook samen in de branche.  
 
Wie zoeken wij? 

• Jij hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding;  

• Jij hebt een aantal jaren relevante werkervaring;  

• Jij hebt kennis van en ervaring met (moderne) testmethoden als TMap (Next), ISTQB en tools als 
SOAPUI, tools voor test automatisering; 

• Kennis van en ervaring met moderne ontwerp- en ontwikkelings-methoden (bijv. Microservices, 
API’s, Webservices) is een pré; 

• Jij hebt in Agile teams gewerkt en affiniteit met DevOps; 

• Jij hebt sociale en analytische vaardigheden om resultaten te leveren in een compact team; 

• Je bent gedreven, assertief, analytisch, leergierig, innovatief, een teamplayer en resultaatgericht.  
 

  

• Wat kunnen we je bieden?  

• Een salaris tot maximaal € 4.330,- bruto (afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring).  Dit salaris kun jij 
ophogen met je persoonlijk budget tot maximaal € 4.763,- per maand;  

• Persoonlijk budget ad 18% (incl. vakantietoeslag) en 3,7% eindejaarsuitkering; 

• DI-Budget (duurzame inzetbaarheid) ad € 500,- per jaar; 

• 4 weken vakantie en 36 uur spaarverlof; 

• Reiskostenvergoeding en mogelijkheden tot fiscale uitruil; 

• Goede pensioenregeling; 

• Collectieve ziektekostenverzekering en evt. een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen; 

• Scholingsmogelijkheden; 

• Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden. 
Een (integriteits)screening (waaronder een VOG)  is onderdeel zijn van de werving & selectie procedure. 
 
  
Wie zijn wij?  
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel die huishoudens en bedrijven 
voorziet van gas, elektriciteit en glasvezel. RENDO onderscheidt zich in het faciliteren van lokale en regionale 
initiatieven in haar werkgebied. Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn duurzaamheid en de 
energietransitie, waaronder de toename van groen gas in het RENDO-netwerk, onderzoeken van mogelijkheden 
naar toepassing van waterstof in het distributienetwerk, het elektrische-net gereed maken voor de toekomst en tot 
slot het aanleggen van warmte- en glasvezelnetwerken in Drenthe en Overijssel.  
 
Meer informatie:   
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Marcel 
Altepost, Teamleider K & M, 0522-856854 of met Dorien Kiezebrink – ten Klooster, HR Adviseur, 06-29632684. 
  
We zien graag je sollicitatie graag tegemoet. Je motivatie en curriculum vitae kan je sturen naar 
vacatures@rendo.nl 
 
Meppel, mei 2022        RENDO, Afd. HRM 
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