Zoekt collega’s voor de functie van

Softwarespecialist Tester Java / Html5
32 - 40 uur
Organisatie
Trisigma is een gespecialiseerd onderzoeksinstituut voor kansspelen met het hoofdkantoor
en onderzoekslab in het midden van Nederland, en lokale vertegenwoordiging in diverse
landen zoals Spanje en Litouwen. Trisigma voert in opdracht van een groot aantal
internationale kansspelaanbieders onderzoeken en testen uit aan kansspelsystemen, om
daarmee deze producten markttoegang te geven tot diverse Europese landen. Ons
marktsegment bestaat uit o.a. kansspelen en -systemen voor casino´s, speelhallen, horeca,
loterijen, internet, mobile en social gaming.
De functie
Wij zijn op zoek naar toegewijde en enthousiaste collega’s die het onderzoeken van
kansspelen en daaraan gerelateerde systemen een boeiende uitdaging vinden en die mee
willen groeien in deze kansrijke organisatie.
Als Softwarespecialist stel je samen met collega’s vast dat kansspelen en -systemen voldoen
aan wettelijke regelgeving. Daarbij onderzoek je de producten en systemen door een mix
van software-onderzoek, functionele testen, statistische testen en locatie-onderzoek. Je hebt
doorgaans dagelijks contact met de spelontwikkelaars.
Profiel kandidaat
Onze nieuwe collega voelt zich thuis in een groeiende ambitieuze organisatie. Daarbij heb je
relevante kennis en werkervaring met moderne programmeertalen zoals Java, PHP en
HTML5. Voor deze functie is het belangrijk dat je professioneel kunt communiceren in
minimaal Nederlands en Engels.
Je hebt een HBO werk- en denkniveau en een rijbewijs B.
Ons aanbod
Wij bieden onze nieuwe collega:
 Een verantwoordelijke en gerespecteerde
functie in een stabiel groeiende organisatie
 Marktconform salaris met flexibele
arbeidsvoorwaarden
 Een degelijke inwerk- en opleidingsperiode
 Een uitdagende vakgebied in een hele leuke
en creatieve markt.
Informatie en solliciteren
Wil je meer weten over deze uitdaging of direct solliciteren?
Neem dan telefonisch contact op met Frank Otte of stuur een mail naar: jobs@trisigma.nl.
Meer informatie is te vinden op onze website: http://www.trisigma.nl
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