ERIC BROEDERS
Testspecialist / informatieanalist

PROFIEL
De rollen die ik heb vervuld lopen uiteen van testspecialist,
-ontwikkelaar, analist, -coördinator tot kwaliteitsmanager.
Als consultant ben ik door mijn jarenlange ervaring zeer
goed in staat om specificaties om te zetten naar
kwaliteitseisen en testscripts.
INFO

mail@ericbroeders.nl
0(031)6 4311 6898
 Laag Zand 7 Breda
 www.ericbroeders.com
ROL






Testspecialist
Automatiseerder
Informatieanalist
Coördinator
Kwaliteitsmanager

Testautomatisering staat mij op het lijf geschreven en
hierin schuw ik geen enkel alternatief. Van werken met HP
Quality Centre, Microsoft Visual Studio, Selenium tot aan
het ontwikkelen van testsoftware.
20 Jaar ervaring in testen en kwaliteit.
Het fundament van een succesvol project ligt in mijn ogen
in een goede samenwerking door een team dat zijn
verantwoordelijkheden kent. Goede communicatie en
documentatie is een pre.
In mijn favoriete rol ben ik een specialist, die informatie
analyseert, die het testproces vormgeeft, automatiseert en
overzicht creëert.

BRANCHE ERVARING





Energie
Financiële
dienstverlening
Telefonie
ICT

PERSOONLIJKHEID





Microsoft Excel
VBA en Visual Basic
Testmethoden
Testtechnieken
Stroomschema’s
SQL
SoapUI
XML
Agile en scrum
Jira
Confluence
Selenium (C#/VB)

INTERESSES
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Tuinhuis bouwen
Zon, zee en strand
Hardlopen

HEAO Bedrijfskundige Informatica (Breda - 2000)
MEAO Bedrijfskundige Informatica (Tilburg - 1994)

CERTIFICERING

Analytisch en technisch
Communicatief
Oplossingsgericht
Teamspeler

VAARDIGHEDEN













OPLEIDING





TestFrame methoden en technieken (2002)
TestFrame automatisering (2002)
Programeren Visual Basic (2004)

TALEN




Nederlands (vloeiend)
Engels (goed)
Duits (redelijk)

REFERENTIES

“

Hij heeft een ruime meerwaarde geleverd.

“

Hij is absoluut bereid zijn capaciteiten maximaal te
benutten voor projectteams die een forse uitdaging
hebben.

“

Hij heeft als senior tester uitstekend invulling
gegeven aan de cruciale rol.

Laatst vervulde rol:
Testspecialist migratie Tele2 naar T-Mobile

Kwaliteit is een keuze

ERVARING

T-Mobile | Den Haag | Telefonie | Testspecialist migratie Tele2 naar T-Mobile
Februari 2020 t/m november 2020
Opdracht: E2E Testen migratie Tele2 naar T-Mobile



Progressie testen binnen agile scrum team
Testen (productie) data migratie met behulp van SQL (Oracle)

Quion | Capelle aan de IJssel | Financiële dienstverlening | Data-analist / Testspecialist
Februari 2019 t/m januari 2020
Opdracht: AFM Leidraad en LTV





Datasheets beheren tbv herberekeningen vergoedingen (AFM leidraad 2018)
Testen aanpassingen tbv LTV risicomodel
Regressie testen IVR (iedere sprint)
Maken geautomatiseerde testscripts (Toolchain)

Topicus | Deventer | ICT | Testspecialist in scrumteam
Januari 2018 - januari 2019
Opdracht: Testuitvoering en -automatisering



Diverse epics / story’s gerealiseerd voor QUION (QSP – Quion Service Platform)
Testautomatisering voor progressie (naast bestaande testautomatisering voor regressie)

Citrus-Andriessen | Oisterwijk | Onderwijs en training | Testmanager/ -specialist
Mei 2017 - september 2017
Opdracht: Teststrategie en -proces bepalen en implementeren




Teststrategie opzet en implementatie
Testproces opzet en implementatie
Testautomatisering (Selenium VB) opzet en implementatie

Alliander | Haarlem | Energie (Netbeheer) | Analist / scrummaster
Juni 2016 - april 2017
Opdracht: Testproces structureren binnen project OT Zonering (infrastructuur)
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Implementatie Agile werkwijze
Implementatie JIRA en Confluence

Kwaliteit is een keuze

Enexis | Den Bosch | Energie (Netbeheer) | Testspecialist
Februari 2016 - mei 2016
Opdracht: Testproces onderhoud en beheer




Inzicht in requirements, logische testgevallen en fysieke testgevallen en uitvoering
Tool ontwikkeld in Excel voor het converteren van de KEMA Tool (XML)
Tool ontwikkeld voor het uploaden van deliveries naar JIRA en import- en exportfuncties
gerealiseerd vanuit JIRA naar Excel en vice versa

Obvion | Heerlen | Financiële dienstverlening | Testspecialist en informatieanalist
Oktober 2015 - januari 2016
Opdracht: Klantportaal realiseren




In 8 sprints diverse functies voor inloggen, registreren en beheer opgeleverd
Elke sprint leverde ik de volgende zaken op: contextdiagrammen, requirements,
testgevallen en testresultaten
Alle testgevallen opgenomen in een automatische regressie test (Selenium) en voor het
genereren van testdata een SQL-tool gebouwd (Excel)

EDSN | Amersfoort | Energie | Testspecialist
Mei 2014 - september 2015
Opdracht: Sector Release 2014 en 2015



Framework opgezet ter ondersteuning van testen en ‘tracing’
Automatische testscripts gecreëerd (XML) voor het testen van het CSS en C-AR

Tele2 | Diemen | ICT | Keten kwaliteitsmanager
Februari 2014 - april 2014
Opdracht: Ketentesten optimaliseren (E2E en C2C)




Analyse huidige situatie
Inzicht gecreëerd in testscenario’s en E2E testen
Alignment-sessies met story owners en scrummasters

Delta | Middelburg | Energie | Testcoördinator / -specialist
Juni 2013 - januari 2014
Opdracht: Testautomatisering en performance testen




3

Regressie testen geautomatiseerd (Microsoft Visual Studio)
Tooling ontwikkeld voor de traceabillity van requirements tot aan testscripts
Performance testen gecoördineerd (SoapUI)

Kwaliteit is een keuze

Alliander | Zutphen | Energie (Netbeheer) | Analist / ontwikkelaar / coordinator
November 2012 - januari 2013
Opdracht: Ontwikkeling front-applicatie voor Itron voor de import van XML-configuraties




Functioneel - en technisch ontwerp opgesteld
Ontwikkeling en implementatie front-applicatie IXCC
Testscripts opgesteld, testen uitgevoerd, resultaten samengesteld

FrieslandCampina | Apeldoorn | Industrie | Testspecialist / programmeur
Juni 2012 - oktober 2012
Opdracht: Opzetten automatische regressie testset met SAP TAO, QTP en QC




Analyse bestaande testscripts
Scripts geautomatiseerd
Testtool opgeleverd t.b.v. testdata, testuitvoer, resultaten en rapportage (Excel)

Alliander | Zutphen | Energie (Netbeheer) | Testcoördinator / -specialist /
informatieanalist

Oktober 2009 - april 2012
Opdracht: Testproces coördineren in diverse projecten




Testplannen opgesteld
Scripts opgesteld, resultaten gerapporteerd
Migratietesten (XML) opgesteld en uitgevoerd

Projecten:
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SAP MiAA (Minder Administratieve Aansluitingen)
SAP FFE (Force Field Enablement)
JADE1 Update MV90 (Datacollectie systeem)
JADE2 Uitfaseren C2000 (Datacollectie systeem)
JADE3 Implementatie Itron Enterprise Edition (IEE)

Kwaliteit is een keuze

Quion | Capelle aan de IJssel | Financiële dienstverlening | Testspecialist
Augustus 2009 - september 2009
Opdracht: Opstellen testplan en testscript




Flow analyse (ex- en incasseren boekingen)
Testscripts & -draaiboek
Tool voor het genereren van XML berichten (MS-Excel)

Interpolis | Tilburg | Financiële dienstverlening (Verzekeringen) | Testspecialist
Februari 2008 - februari 2009
Opdracht: Testautomatisering en testuitvoering



Testscripts en testrapporten
Applicatie PIA ontwikkeld voor het inlezen van testdata en productiedata (Acces)

ABNAMRO | Breda | Financiële dienstverlening | Business Acceptance Manager
Februari 2007 - januari 2008
Opdracht: Coördineren acceptatieproces


Implementatie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

Philip Morris | Bergen op zoom | Productie (Sigaretten) | Testcoördinator
September 2006 - december 2006
Opdracht: Coördineren integratie- en acceptatietesten




Integratie en acceptatietesten PR1DE project
Bevindingenadministratie
Afstemming van bovenstaande met België, Duitsland, Tsjechië en Zwitserland

CAK | Den Haag | Overheid | Testspecialist
April 2006 - september 2006
Opdracht: Valideren functionele ontwerpen
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Kwaliteit is een keuze

ASML | Eindhoven | Productie (Microchips) | Testspecialist
Februari 2006 - april 2006
Opdracht: Kwaliteitscontrole van de eCentre software, betreft communicatie protocollen van de
Steppers naar de locale systemen

Robeco | Rotterdam | Financiële dienstverlening | Testspecialist / analist
Januari 2005 - december 2005
Opdracht: Uitvoeren acceptatietesten




Data migratie testen
Nieuwe spaarproducten testen
Testautomatisering met QTP

CMG | Rotterdam | Consultancy en advies | Testspecialist / -ontwikkelaar / analist
Juni 2001 - december 2004
Ruim 4 jaar gewerkt bij CMG. Je vergeet nooit je eerste liefde en de plek waar je roots liggen.
Hier heb ik leren testen en hier heb ik geleerd wat een goede professional werkelijk is.
2004.10
2004.06
2003.06
2004.06
2004.01
2002.01
2001.10
2000.08
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2004.12
2004.12
2004.12
2004.11
2004.04
2003.06
2001.12
2001.09

Testautomatisering
Coaching (AON)
Testautomatisering
Testautomatisering
Testautomatisering
Testautomatisering
Testautomatisering
Testautomatisering

(ABNAMRO)
en coaching (KPN)
(Kadaster)
en coaching (Energy Clearing House)
(Krolllerboom verzekeringen)
(Start uitzendbureau)
en coaching (Wireless Data Solutions)

Kwaliteit is een keuze

