STAGE

PROJECT MANAGEMENT
Maak een vliegende start bij Testbirds!
Sinds 2011 is Testbirds een pionier in het testen van apps, websites, en Internet of Things-toepassingen.
Hierbij wordt Testbirds ondersteund door 100 werknemers en meer dan 250.000 crowdtesters wereldwijd.
We zijn de internationale markt succesvol aan het veroveren en zoeken ambitieuze, creatieve talenten om dit
verder met ons te doen. Herken jij jezelf in onderstaand profiel en wil jij werken bij een internationale scaleup in hartje Amsterdam? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Je taken

Je profiel

Het ondersteunen van onze project managers
gedurende de projecten met:

•

Je studeert (of bent afgestudeerd) en hebt
affiniteit met project management

•

Communiceren met blue-chip bedrijven

•

•

Opzetten en ontwikkelen van een QA/UX/UI
test setup

Je bent ervaren met Microsoft Office (Word,
Excel en Power Point voornamelijk)

•

•

Time management en algemene coördinatie
van projecten

Je bent open-minded, georganiseerd en
communicatief vaardig

•

Het contact persoon zijn voor onze testers
gedurende de projecten

•

•

Evalueren van resultaten en ze overzichtelijk
presenteren aan de klant

Je zoekt een stage waar je zelf veel en snel
verantwoordelijkheden kan overnemen en
waarin je zelf je ideeën kan implementeren

•

•

Werken aan je (afstudeer) opdracht, als dit
van toepassing is

Nederlands is je moedertaal en je spreekt
vloeiend Engels

Wij bieden onder andere
•

Een uitdagende stage in een internationale werkomgeving in hartje Amsterdam

•

Een passende stagevergoeding

•

Een platte organisatiestructuur: je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en je kunt ook
als stagiair je eigen ideeën implementeren

•

De kans om direct na je stage bij ons in dienst te treden (als werkstudent, voor een
scriptieopdracht of een full-time baan)

•

Een open werkcultuur, een team dat altijd voor elkaar klaar staat en samen succes viert

•

Dagelijks gratis lunch met het team en vele gezellige borrels en uitjes
Overtuigd om bij ons team te komen?
Gebruik onze sollicitatiepagina om je CV en motivatiebrief bij ons achter te laten. Ook zouden
we graag je salarisverwachtingen en je mogelijke startdatum willen weten.
Jouw contactpersoon is Christine (jobs@testbirds.de).

