Bedrijfsgegevens

De recruiter

Belastingdienst

LisanneLingen

ICT (2022)

headfirst-select

Telefoon: +31638868244
E-mail: Lisanne.Lingen@between.com

Scrumaster/tester/ontwikkelaar
Functie

Scrumaster/tester/ontwikkelaar

Locatie

Apeldoorn

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

01.01.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

125182

Sluitingstijd

30.12.2023

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Als Tester en scrummaster binnen het Team Logisch ToegangsBeheer (LTB) voer je alle testwerkzaamheden uit op de Identity and Acces Management
applicaties. Logisch toegangsbeheer (LTB) is het proces van het beheer van medewerkerautorisaties (verstrekken, intrekken en controleren) voor de ITsystemen van de Belastingdienst (Identity and Access Management).
In jouw rol ben je verantwoordelijk voor de testvoorbereiding, -uitvoering en -rapportage. In eerste instantie bepaal je op basis van risicoinschattingen de juiste teststrategie en zorg je voor een efficiënte aanpak. Je houdt je verder bezig met het inrichten en onderhouden van de
testomgevingen. En signaleer je incidenten? Dan kom je met oplossingen. Het leuke is: je krijgt veel vrijheid bij het indelen van je werkzaamheden. En
initiatieven? Kom maar op. Je werkt namelijk nauw samen met klanten en draagt bij aan de juiste adviezen. Dit alles maakt jouw rol uitdagend en
veelzijdig. Als tester ga je onder andere aan de slag met SAP-IDM en IMS, de applicaties waar we het Identity and Acces Management mee
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ondersteunen.
Tevens ben je de scrummaster van het team en zorg je voor de uitvoering van alle scrum-bijeenkomsten.
Het hebben van ontwikkel-ervaring, niet alleen test-ervaring, met SAP-IDM is een grote pré.
Het scrumteam bestaat uit een mix van eigen personeel en ingehuurde medewerkers. Je hebt veel vrijheid in het indelen van je werkzaamheden en er
zijn veel mogelijkheden voor eigen initiatief. Je werkt nauw samen met onze klant en kunt daarbij van grote waarde zijn door goed mee te denken en
het geven van de juiste adviezen.

Eisen
Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
3+ jaar ervaring
Python (2 jaar)
Geautomatiseerd testen (3 jaar)

Wensen
Je hebt testspecifieke opleidingen gevolgd Je hebt affiniteit met Identity and Access Management processen van grote organisaties Je werkt
systematisch en kan nauwkeurig werken
Ervaring in het configureren en ontwikkelen met SAP-IDM is een zeer grote pré

Competenties
Samenwerken Analyseren Plannen en organiseren Communicatie Klantgerichtheid Flexibiliteit Initiatief ontplooien Eigenaarschap tonen

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met
betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in
de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te
worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald
aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening
personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de
afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk
kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl
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Bekijk opdracht online
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