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Stage Software Tester – Help mee aan onze duurzame revolutie 

Wil jij bijdragen aan een duurzamer Europa?  

Als Awesomeness Keeper zorg je er als essentieel onderdeel van het ontwikkelteam 

voor dat onze high tech applicaties goed werken en dat ook blijven doen. Je ontwerpt 

(automatische) tests voor bestaande en nieuwe applicaties en voert deze uit. Samen 

met een team van developers verbeter je onze huidige systemen en ben je nauw 

betrokken bij nieuwe projecten. Er komen geregeld andere uitdagingen voorbij zoals 

bijvoorbeeld het zelf uitvoeren van werkzaamheden aan onze applicaties en het doen 

van onderzoek. We zijn benieuwd naar jouw blik op onze wereld en welke ideeën jij 

meebrengt! 

Functieomschrijving 

Dit ga je doen: 

• Testen van nieuwe features: 

o Na het ontwikkelen van nieuwe features moeten deze grondig getest 

worden. Jij bedenkt manieren om deze tests uit te voeren, past deze toe 

en geeft aan hoe de problemen die je tegenkomt volgens jou opgelost 

moeten worden. 

• Gebruikstesten van applicaties: 

o Hoe is de gebruikservaring van onze producten? Jij test de 

gebruiksvriendelijkheid van onze producten en stelt verbeteringen voor.  

• Automatiseren van tests: 

o Veel tests kunnen geautomatiseerd worden met behulp van specifieke 

gereedschappen. Jij zoekt uit wat we kunnen automatiseren en hoe we dit 

kunnen doen. 

• Programmeren: 

o Vind je het leuk om zelf aan onze applicaties te werken en heb je reeds 

een basis in programmeren, dan kun je actief meewerken aan onze 

applicaties. 

Wat vragen wij van jou:  

 

• Hbo/Universitair werk- en denkniveau  

• Positieve grondhouding  

• Op de hoogte van online ontwikkelingen en trends  

• Enthousiast en leergierig  

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• Minimaal drie maanden beschikbaar  

Wat hebben wij te bieden:  

• Werken aan omgevingen die iedere dag gebruikt worden door grote aantallen mensen 

• Veel inspraak in ontwerpbeslissingen  
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• Een dynamische en uitdagende werkomgeving  

• Werken met de nieuwste technieken  

• Een jong, enthousiast team  

• Ruimte om te groeien  

• Inzicht en bijdrage aan een duurzaam Nederland  

• Uitstekende stagevergoeding  

Over The Sustainables 

 

The Sustainables is een jong en snelgroeiend bedrijf met ca 10 hoogopgeleide 

medewerkers met een groen hart. The Sustainables bedenkt en ontwikkelt high tech 

online tools om woonhuizen duurzamer te maken. Een van onze meest innovatieve 

producten is ons 3D-model dat samen met ons slimme algoritme voor bijna ieder huis 

een duurzaamheidsadvies kan geven. Dit doen we in Nederland en België, maar we 

werken hard om dit ook in andere Europese landen en daarbuiten mogelijk te maken.  

 

Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


