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Links Linkedin

01  PROFIEL "Hans is nauwkeurig, heeft goed overzicht en haalt zelfs de meeste kleine en onverwachte bugs 

eruit" - Samuel, manager IT afdeling

02  WERKERVARING

02/2015 — Heden Software tester, ICT Bureau Amersfoort

Als software tester test ik het functionele- en technische gedeelte van ICT- en 

software-programma’s. Ik test op bugs en gebruiksvriendelijkheid gedurende de ontwikkelfase, 

zodat er continu bijgestuurd kan worden.

• Testcompetenties borgen binnen het team zodat het team in staat is de juiste keuzes te 

maken omtrent uit te voeren testwerkzaamheden

• Uitbreiden van de geautomatiseerde testset

• Het maken van design voor testcases

• Het delen van mijn kennis over software testen

• Vraagbaak zijn op het gebied van software testen

• Test engineering in complexe trajecten

• Samenwerken met zowel de ontwikkelaar van de software als de eindgebruiker

• Voortdurend schakelen tussen verschillende partijen en stakeholders

• Gecompliceerde software behandelen en testen 

• Test automatisation

Het mooiste vind ik zelfs de kleinste bugs te vinden

11/2012 — 02/2015 Software tester, Techniek Enzo Amersfoort

• Test automatisation

• Naast het testen mijn teamleden helpen daar waar nodig

• Continu op zoek naar manieren om met het team nog beter te kunnen presteren

• Testen van nieuwe en bestaande applicaties

• Continu op zoek naar de fouten in de software om ervoor te zorgen dat alle bugs worden 

gedetecteerd

• Meedenken in de wensen van de gebruikers en deze vertalen naar goede test scenario’s

• Het schrijven van handleidingen om processen verder vast te leggen en te 

professionaliseren

• Een actieven rol spelen in het continu doorontwikkelen van de software

• Vastleggen van testresultaten, zodat deze altijd up to date zijn

http://linkedin/hansmooite


03  OPLEIDING

Sep 2008 — Jul 2012 Techniek College Rotterdam

MBO Medewerker ICT

Geleerd hoe ik software en hardware installeer en onderhoud en hoe ik problemen en storingen 

zoek en verhelp. 

Sep 2003 — Jul 2008 Waardenburg Utrecht

Havo diploma

04  VAARDIGHEDEN Nauwkeurig en gestructureerd

Altijd afspraken nakomen

Analytisch

Kwaliteitsgericht

Programmeren via Java en 
PHP

Cloudoplossingen

05  CURSUSSEN

Sep 2018 Programmeren anno 2020, Programmeren enzo

Dec 2017 Software testen tot op detail, LOI

06  HOBBY'S Goede gesprekken, theater, darten en lezen


