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Softwaretester
Werk jij graag aan technische en complexe testvraagstuk-
ken? Als so�waretester lever je een waardevolle bijdrage 
in het gestructureerd en methodisch testen van onze 
applicaties.

Vacature

FinTech

HBO

40 uur p.w.

Vind jij het uitdagend om kort cyclisch te werken en innovatieve IT-oplossingen goed en tegelijk vlot te 
implementeren? Dan pas jij als So�waretester perfect bij Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Mogelijk is 
een moderne en snelgroeiende scale-up in vastgoedfinancieringen. Wij zetten de toon als het gaat om 
innovaties, gebruik van data en digitale oplossingen.

Als So�ware Tester ben je verantwoordelijk voor het schrijven, beoordelen en uitvoeren van testplannen 
en testcases. Deze tests bouw je voor web-based- en mobiele applicaties. De tests bouw je binnen een 
Cucumber framework gebouwd in Java. Je gebruikt hiervoor diverse tooling en technieken zoals o.a. 
Selenium, Cypres, GitHub, TeamCity en GraphQl. Wij zijn ambitieus, groeien snel en zien IT als een van 
de belangrijkste succesfactoren. Kom jij ons helpen groeien?

Opstellen van testplannen en testcases
Beoordelen en uitvoeren van handmatige en 
geautomatiseerde tests
Terugkoppeling geven aan ontwikkelaars
Onderdeel van het scrumteam
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Dit ga je doen

Enkele jaren ervaring als so�ware tester
Verstand van gestructureerd testen
Ervaring met tools voor geautomatiseerd testen zoals 
Selenium
Ervaring met continuous integration (TeamCity ervaring is 
een pre)
TMAP of ISTQB gecertificeerd
Je bent zelfstandig, flexibel, beschikt over een hands-on 
mentaliteit en communicatief vaardig
Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
overleggen
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Dit ben jij

https://www.mogelijk.nl/
https://werkenbijmogelijk.nl/


Direct contact

0346 - 250 171 3046 - 782 200 werkenbij@mogelijk.nl

Vivian Bosscha
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Zo werkt solliciteren bij Mogelijk
Solliciteren

Je solliciteert

Upload of mail je 
CV en motivatie. Wij 
nemen contact met 

je op

Persoonlijk contact

Wij bellen jou om een 
persoonlijk gesprek in 

te plannen. 

Een live ontmoeting

We maken graag kennis 
met je in Breukelen om 

te kijken of het klikt.

1.
3.

2. Welkom bij Mogelijk!

Ben je akkoord met ons 
voorstel, dan kun je snel 

beginnen.

5.

4.

Vervolggesprek

Klikt het? Na een
 tweede gesprek maak

je kennis met je 
collega's.

Mogelijk biedt jou: Over Mogelijk: wij financieren vastgoed

Je krijgt bij Mogelijk de kans om te werken in een 
super innovatieve omgeving. Je werkt samen met 
ambitieuze collega’s en kunt genieten van moderne 
faciliteiten op ons moderne kantoor in Breukelen. 
Naast hard werken, maken we tijd voor gezamenli-
jke lunches, kun je sporten en gezellige borrels. Je 
krijgt een goed marktconform salaris, een pensioen-
regeling en reiskostenvergoeding op basis van OV 
of kilometers. We bieden je 5 weken vakantie per 
jaar, of meer in overleg en jaarlijks 8% vakantiegeld. 
Ons kantoor ligt langs de A2 en naast het station van 
Breukelen. 

Ondernemers en vastgoedbeleggers kunnen hun 
zakelijke hypotheek bij Mogelijk afsluiten. En we 
bieden investeerders de mogelijkheid om met 
opgebouwd kapitaal de zakelijke hypotheek van 
een ondernemer te financieren. Vanaf het moment 
dat er een aanvraag wordt gedaan voor een finan-
ciering, gaat de webapplicatie aan het werk! Met de 
applicatie brengen wij geldnemers, investeerders, 
adviseurs, notarissen en taxateurs samen om er voor 
alle partijen een succesvolle financiering van te 
maken. Onze aanpak slaat aan en daardoor groeien 
we hard! Wij willen ons gedreven, vakkundige en 
enthousiaste team verder uitbreiden.

Wie zijn je collega’s?

Je collega’s hebben verschillende achtergronden en zijn divers wat betre� lee�ijd. De meesten hebben 
ervaring opgedaan in de vastgoedsector of financiële dienstverlening. 
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