
Deze functie combineert het goede van twee werelden: Software Ontwikkelaar (puzzelen, 
structureren, ontwerpen, bouwen) en Software Tester (onverwachte situaties bedenken, de 
kwaliteit van de software verhogen, met verschillende mensen en afdelingen samenwerken).
 
Bij DSW Zorgverzekeraar ontwerpen, bouwen, testen en beheren we bijna alle applicaties 
waar we mee werken zelf. Ook onze website en mobiele apps. Als Trainee Technisch Tester 
ben je onderdeel van de afdeling ICT die hier verantwoordelijk voor is. Op deze afdeling van 
ruim 100 medewerkers heerst een no-nonsense cultuur. Geen dikdoenerij,  maar lekker de 
handen uit de mouwen steken en samen met je collega’s van ICT en de andere afdelingen 
werken aan innovatieve oplossingen.

Tijdens het ICT-Traineeship krijg je de nodige bagage (kennis én vaardigheden) om een 
volwaardig tester te worden. Je zult veel gebruik maken van je analytisch vermogen. Verwacht 
dat je al snel verantwoordelijkheden krijgt binnen een projectteam. Gedoseerd, dat wel, maar 
vervelen zul je je niet! 

Kortom, heb jij:
• Een bèta/technisch WO-diploma?
•	 Affiniteit	met	puzzelen,	speuren	en	met	bouwen	door	af	te	breken?
• Een leergierige houding en pik je dingen snel op?
• Oog voor detail?
• Goede communicatieve vaardigheden en ben je niet bang voor een beetje eigen  

verantwoordelijkheid?

Dan bieden wij jou:
• Een grondige opleiding tot Technisch Tester
• Meteen een goed salaris
• Veel ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling
• Een professionele en tegelijk informele werkomgeving
• Balans tussen werk en privé

Klinkt goed? Dat dachten wij ook! Solliciteer via werkenbijdsw.nl en misschien ben jij 
binnenkort onze nieuwe collega!

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jeroen de Haan (Hoofd ICT) via 
 telefoonnummer (010) 2 466 354 of stel je vragen per mail: ictwerving@dsw.nl.

Trainee Technisch Tester
Daarom DSW Zorgverzekeraar!

• We stimuleren je ontwikkeling met een prima 
studieregeling. Studiekosten worden niet 
alleen vaak tot 100% vergoed, we stellen hier 
ook tijd voor beschikbaar

• Bij DSW kopen we geen systemen als we het 
zelf beter kunnen maken: we bouwen dan ook 
(bijna) alle applicaties zelf

• Je wordt uitgedaagd en het werk moet af, 
maar wij vinden een goede balans tussen werk 
en privé ook belangrijk

• DSW is heel goed bereikbaar. Bijna al je 
collega’s werken op het hoofdkantoor in 
Schiedam

• DSW is groot genoeg om echt onderscheidend 
te kunnen zijn: medewerkers van DSW houden 
van de uitdagingen die de complexiteit en de 
verscheidenheid bieden

•	 Tegelijk	is	DSW	klein	genoeg	om	de	flexibiliteit	
en snelheid in het werk niet te verliezen

Solliciteren
Enthousiast geraakt? Mooi! Reageren kan  
via werkenbijdsw.nl


