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The Data Agency is een groep van merken die

Human Inference (onderdeel van The Data

gespecialiseerd is in technologie, data en analyse.

Agency) is de Europese marktleider in

The Data Agency maakt strategische

datakwaliteit oplossingen, met een sterk

samenwerkingen tussen de merken mogelijk

klantenbestand in de Benelux, Duitsland en

waardoor ze complexe uitdagingen kunnen

het Verenigd Koninkrijk . De software

aangaan.

oplossingen van Human Inference zijn
gebaseerd op natuurlijke taalverwerking en

Merken van The Data Agency:

bevatten een kern van kennis om klanten de
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best mogelijke data oplossingen te bieden.

Invenna

OVER HUMAN INFERENCE
●

Human Inference is al meer dan 35 jaar de Europese marktleider in
datakwaliteit oplossingen, met een sterk klantenbestand in de
Benelux, Duitsland en het VK.

●

De softwareoplossingen van Human Inference zijn gebaseerd op
natuurlijke taalverwerking en zijn kennisintensief.

●

De datakwaliteit oplossingen en expertise van Human Inference
stellen organisaties en overheden in staat om de kwaliteit van
klantgegevens te bewaken en een single customer view te creëren.
Zodat zij kunnen voldoen aan regels en voorschriften, kunnen streven
naar operationele uitmuntendheid en de interactie met klanten kunnen
verbeteren.

SOFTWARE TESTER
Wij zijn op zoek naar een solide Software Tester voor Human
Inference met bewezen ervaring in het testen van applicaties met een
zeer hoog datavolume. Het systeem dat we ontwikkelen, omvat het
efficiënt opslaan, ophalen en weergeven van enorme verzamelingen
semi-gestructureerde gegevens. We werken multidisciplinair, agile,
automatiseren en optimaliseren, rollen onze eigen releases uit en
testen deze vooraf zelf. Graag zien wij ervaring met:
●
●
●
●
●
●
●

Webapplicaties
Kennis van testframeworks zoals Selenium of het Robot
framework
Kennis van jenkins
Java kennis
ISTQB of TMap Certificering
Ervaring met Linux is een pre aangezien veel van onze servers
op linux draaien.
Ervaring met scripting
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