
Delem B.V., onderdeel van de KEBA 
groep, is wereldwijd marktleider als 
OEM-leverancier van hightech 
machinebesturingen en bijbehorende 
software voor de plaatverwerkende 
industrie.  

Met ruim 50 medewerkers in verschil-
lende vakgebieden wordt er met behulp 
van nieuwe technologieën gewerkt aan 
innovatieve en kwalitatief hoogwaardige 
producten, waarbij de vraag van de 
klant voorop staat. 

Delem, gevestigd vlakbij Eindhoven 
Airport, is een solide en betrouwbare 
werkgever.
 
Indien je belangstelling hebt voor ons 
bedrijf, kun je je sollicitatiebrief met 
cv richten aan: 

Delem B.V.
T.a.v. Marie-Louise Janssen, 
HR Manager
Luchthavenweg 42
5657 EB Eindhoven

of per e-mail: 
marie-louise.janssen@delem.com

www.delem.com

Gezocht:
Software Quality Engineer &
Software Test Engineer 

Ben je als ervaren Software Engineer toe aan een 
volgende stap en heb je ambit ies als Software Qual i ty 
Engineer of Software Test Engineer?
Dan hebben wi j  de baan waar je naar op zoek bent.

SOFTWARE QUALITY ENGINEER

• Je bent verantwoordelijk voor het testen van de ontwikkelde besturings- 
 en PC-applicaties en het verder ontwikkelen van deze testen. 
• Je bent tevens verantwoordelijk voor het borgen van de functionele 
 eisen van de testen en de risico analyse van de software en brengt zo 
 de risicogebieden binnen de software in beeld. 
• Je maakt de vertaalslag van de ontwikkelde producten en de toepasse-
 lijkheid daarvan in de praktijk met als doel de fouten op te sporen in de 
 implementatie; en ook door buiten gebaande paden testen te doen.

VEREISTEN
• Technische opleiding HBO/WO niveau (technische informatie/computer 
 science/embedded systems)
• Affiniteit met elektrotechniek en werktuigbouw
• Ervaring als software ontwikkelaar en software test engineer in de high 
 tech software ontwikkeling
• Ruime ervaring met het testen en beoordelen van kwaliteitsaspecten 
 van legacy software
• Ervaring met requirements engineering
• Aantoonbare ervaring met het opzetten en onderhouden van 
 automatische testapplicaties
• Kennis van verschillende platformen: Desktop Windows en Linux 
 omgevingen en hun embedded varianten
• Aantoonbare programmeerervaring in Python, met name Python 3
• Ervaring met Jenkins, Gherkin en Robot Framework is een pré
• ISTQB of TMap gecertificeerd en bekend met de laatste trends en de 
 praktische toepassing ervan

SOFTWARE TEST ENGINEER

• Je ontwikkeld automatische testen voor de ontwikkelde besturings- en 
 PC-applicaties
• Je maakt de vertaalslag van gewenst functioneel gedrag naar het 
 automatisch testen op diverse niveaus, variërend van unittesten tot 
 functionele testen
• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de 
 automatische testen in de automatische testomgevingen

VEREISTEN
• Technische opleiding HBO niveau (ICT of Computerkunde)
• Affiniteit met elektrotechniek en werktuigbouw vanwege werkervaring in 
 de high tech industrie
• Aantoonbare ervaring met het opzetten en onderhouden van 
 automatische testapplicaties
• Kennis van verschillende platformen: Desktop Windows en Linux 
 omgevingen en hun embedded varianten
• Aantoonbare programmeerervaring in Python, met name Python 3
• Ervaring met Jenkins, Gherkin en Robot Framework is een pré  
• ISTQB of TMap gecertificeerd (of bereidheid daartoe) en bekend met 
 de laatste trends en de praktische toepassing ervan

WIJ BIEDEN
Delem is een solide organisatie met een fijne bedrijfscultuur.
Wij bieden je een prettige werkomgeving; een fulltime baan en 
volop ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden, alsmede goede 
primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

www.delem.com/career
NB. Acquisitie wordt 
niet beantwoord.


