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Waarom dit e-book?
Met dit e-book geven we jou een inkijkje in Valori.
Hoe is het om bij Valori te werken? En wat kun je
verwachten van Valori als werkgever?
In dit e-book lees je onder andere over onze
bedrijfscultuur, onze dienstverlening en wat je mag
verwachten van Valori als werkgever.
Deze informatie wordt afgewisseld door ervaringsverhalen van Valori medewerkers (Valorianen). Wie
kan jou nu beter vertellen hoe het is om bij Valori te
werken dan Valorianen zelf?
Veel leesplezier!
Diana en Frances
Recruitment Valori

Zie je op een pagina dit
icoontje staan?

Klik dan op bijvoorbeeld
een afbeelding, foto of
quote om verder te lezen
of voor meer informatie.

Over Valori
De nummer 1 in QA en Testen
Als QA- en Testconsultant bij Valori help je opdrachtgevers
met de kwaliteit van hun IT-systemen. In alle fasen van de
software development lifecycle en zelfs daarna. Het resultaat
is sneller naar productie met een betere kwaliteit.
Dit doen we al meer dan 30 jaar, met de allerbeste
professionals. Specialisten met passie voor hun vak en kennis
van de markt, die zichzelf en elkaar blijven uitdagen om slimme
testoplossingen toe te passen.
Met onze pragmatische aanpak zijn we toonaangevend. Wij
zorgen dat de software met de kwaliteit die onze
opdrachtgever verwacht naar productie gaat.
Wij noemen dat:

Building IT Quality

Valori gelooft dat in een
wereld die zo afhankelijk is
van betrouwbare informatie
en technologie, het
inbouwen van integrale
kwaliteit in
informatiesystemen,
inclusief het borgen ervan,
cruciaal is om zorgeloos te
innoveren.

Wat doen we?

Een greep uit onze dienstverlening
en oplossingen

Vergaande digitalisering maakt ons leven meer en meer
verweven met informatie en systemen. Innovaties volgen
elkaar snel op. Een risico hierbij is dat kwaliteit,
voorspelbaarheid en veiligheid onder druk komen te staan.
Dit kan op korte en lange termijn bepalend zijn voor de
wendbaarheid en daarmee het succes van organisaties.
Valori test systemen op risico’s en weeffouten. Wij zijn
vaak het kwaliteitsgeweten van organisaties. We zorgen
ervoor dat gebruikers innovaties accepteren en er soepel
mee kunnen werken.

Functioneel Beheer
Business Analyse
Mobile App Testing
Outsystems QA & Testing
Salesforce QA & Testing
QA Consulting
Performance Testen

Valorianen werken vanuit passie voor
kwaliteit!
Mobile App Testing

Pega QA & Testing
JOSF

MetaQ

Hoe is Valori georganiseerd?
Als QA- en Testconsultant bij Valori werk je in één van
onze vier tribes. Dit is afhankelijk van de richting die je op
wilt, naar welke functie je hebt gesolliciteerd en niet
onbelangrijk, welke tribe het beste bij jou past.
Een tribe bestaat uit meerdere chapters. Dit betekent dat
je je kunt specialiseren binnen een specifiek vakgebied en
je de kennis van een dienst of product volledig eigen kunt
maken.

Marco van Harn

Welke tribes zijn er?
Agile en Platform Testing
Business Testing Services
Continuous Testing
Quality Assurance & Maintenance

De Tribe Leads stellen hun
tribe graag aan je voor

Otto van den Hoven

Bart Vrenegoor

Hier werken Valorianen
"De consultants van Valori willen
beide kanten van de software
snappen: de code én de business
logica."

“Valori bood de kennis
en training die nodig
was om te voldoen aan
alle principes van Agile.”

Continuous
Delivery &
Testing
Productiesnelheid verhogen
en goede kwaliteit
afleveren? Gebruik Tosca
als testautomation tool!

"Opleiding-en
coachingstraject
voor Business
Analisten met een
duidelijke win-win
situatie."

"Future-proof
teststrategie voor een
innovatief traject: de
mensen van Valori zijn
echte visionairs."

De Valori cultuur
Valori heeft een herkenbare en eigen cultuur. Kenmerkend
zijn de platte organisatiestructuur en lage drempels. Met
veel aandacht voor de individuele medewerker, maar ook
voor de teamgeest. We streven naar een juiste balans
tussen werk en privé.
We willen onafhankelijk zijn in ons doen en laten. Zijn
kritisch opbouwend en open. We zeggen altijd waar het
op staat. Dat mag je van ons verwachten, en dat
verwachten we ook van jou.
De Valori kernwaarden vormen de basis van alles wat we
doen. Welke kernwaarden dat zijn, lees je op de volgende
pagina.

Kernwaarden
Eigenaarschap - we zorgen dat het goed komt
Als Valoriaan nemen én voelen we de verantwoordelijkheid voor alles wat we doen. We staan voor de toegevoegde waarde die
we realiseren voor onze klanten; we zorgen dat het goed komt. Daarmee geven we betekenis aan ons werk, voor de klant en
voor onszelf. Hiermee leveren we een duurzame bijdrage aan Building IT Quality.

Verbindend - samen als één team
Samen, als één team, vormen we Valori. We maken voortdurend de connectie met onze klanten en met elkaar. We zoeken elkaar
op om kennis te delen, te helpen en om plezier te maken.

Toegewijd - we gaan voor maximaal resultaat
Met passie en toewijding werken we om de doelen van onze klanten en onze persoonlijke doelen te bereiken. Daarvoor dagen
we onszelf uit, verleggen we onze grenzen als individu en als team, én zorgen we goed voor onszelf door op tijd onze eigen
grenzen te stellen. Met deze mentaliteit zorgen we voor de juiste balans om het maximale resultaat te behalen.

Uniek - elke Valoriaan is uniek
Elke Valoriaan is uniek. Dat koesteren we door persoonlijke begeleiding en ontwikkeling. De combinatie van unieke individuen
geeft diversiteit en oplossingen die voor vooruitgang zorgen.

Vindingrijk- we zijn creatief, slim en vindingrijk
We zijn creatief, bedenken slimme oplossingen en komen met inventieve ideeën. Door de inzet van onze oplossingen en ideeën
maken we ons werk steeds leuker en beter. We creëren hiermee toegevoegde waarde voor de klant en voor onszelf.

Hoe is het om bij Valori te
werken?
Als je bij Valori start, sta jij aan het roer. Of je nu net
afgestudeerd bent of ons als ervaren professional komt
versterken. Samen met je Engagement & Employability
Lead (E&E Lead) bepaal je jouw eigen koers en zet je de
lijnen van je carrière uit. Onze E&E Leads komen uit het
vakgebied en weten als geen ander hoe het is om in een
opdracht bij de klant aan het werk te zijn.
Wij kunnen je in alles faciliteren. We zorgen voor de juiste
opdrachten, want in de praktijk leer je tenslotte het meest.
Maar denk ook aan coaching, trainingen, opleidingen en
workshops.
Hoe snel het gaat bepaal jij voor een groot deel zelf. Je
hebt de vrijheid om met nieuwe initiatieven en ideeën te
komen. Bouw er een goede business case omheen en wie
weet mag jij daarna het idee of initiatief leven in blazen. Er
zijn legio voorbeelden te noemen zoals bijvoorbeeld JOSF,
SALUTE of MetaQ.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat
als jij groeit, dat van waarde is voor
jou, onze klanten en voor Valori!

De Academy is
veel meer dan
alleen een opleider
“In 2005 is Valori gestart met een eigen Academy. Er
bestond geen opleiding om tester te worden, maar de
vraag naar testers was enorm. Net afgestudeerde wo' ers
en hbo' ers werden in een traineeship van een maand
opgeleid tot tester. Daarna waren ze klaar om het veld in
te gaan als young professional. We richten ons vooral op
het delen en beschikbaar stellen van inhoudelijke kennis
aan onze consultants. Eigenlijk kun je de Academy zien als
een kennisorgaan. Alle vakinhoudelijke kennis binnen Valori
komt bij ons bij elkaar. En wij stellen het beschikbaar aan
consultants via ons kennisportal. Zo hebben alle
Valorianen toegang tot een schat aan papers, templates,
checklists, instructiefilmpjes en links naar allerhande
websites. Daarnaast doen we aan loopbaanbegeleiding
en coaching én nemen we Discover testen af."

Curd Claassen
Academy

Sanne vertelt over haar eerste
opdracht als testautomatiseerder
bij UMC Utrecht
"Na het afronden van het traineeship bij Valori, ben ik als
young professional aan de slag gegaan bij UMC Utrecht.
Daar maak ik deel uit van het team "Proces- en Test
Automatisering (P&TA)". Een team dat drie jaar geleden
is opgericht om met name bedrijfskritische en grote
systemen zoals het Electronisch Patienten Dossier (EPD)
te
automatiseren.
Inmiddels
is
P&TA
hét
expertisecentrum binnen UMC Utrecht op het gebied
van
testautomatisering,
robotisering
(RPA)
en
adviesorgaan voor diverse afdelingen."

Sanne Rijksen
Testconsultant

Valorianen aan het woord

Joris Rem

Testconsultant
“Voor iemand die bedrijfskunde heeft gestudeerd, lijkt een carrière in de IT
misschien geen voor de hand liggende keuze. Toch heb ik daarvoor gekozen,
nadat een kennis me attendeerde op werken bij Valori. Er werd een
inhousedag georganiseerd waar ik naartoe ben gegaan. Op deze boeiende
dag kreeg ik een goed beeld van het werkveld van Valori en het Valoritraineeship. Dat bleek aardig bij me te passen. Ik houd van analytisch werken
en feitelijk ben ik in mijn dagelijks leven ook al veel met IT bezig. Ondanks mijn
alfa-studie blijk ik technischer te zijn dan ik dacht.”

Michel Spanhak

Enagement & Employability Lead
"Ik werk al 20 jaar met veel plezier bij Valori. Voorheen als consultant en
nu als E&E Lead. Alhoewel deze functie in het begin veel energie vroeg,
krijg ik hier gelukkig nu volop energie van."

Martin Plomp

Testconsultant en Chapter Lead Zorg

Valori voelt voor
mij écht als een
warm bad

"Valori vind ik een persoonlijke en een platte organisatie.
Je hebt snel contact met collega’s; ze willen je allemaal
helpen en hun kennis met je delen. Ook bij onze CEO loop
je makkelijk naar binnen om een babbeltje te maken.
Valori voelt voor mij écht als een warm bad. Ik twijfelde al
een tijdje of werken in IT iets voor mij zou zijn. Toen
iemand uit mijn netwerk (inmiddels collega) vroeg of
Testconsultant iets voor mij was, ben ik gaan praten over
mijn mogelijkheden binnen Valori. Als zij-instromer kon ik
meedoen aan het traineeship en mij op die manier
verdiepen in het testvak."

Dana Finies
Testconsultant

Harin Familia Turbi
Testconsultant

“Direct tijdens je traineeship een
veelzijdige testopdracht mogen
uitvoeren bij een grote organisatie: het
overkwam Harin. Lees hoe een dag uit
haar agenda eruitziet.”

Bij Valori kun je echt jezelf zijn
"De mensen die er werken maken echt het verschil. Doe
maar normaal, no-nonsens, geen pakkencultuur en
geen gebrul op feestjes. Bij Valori werken ‘normale en
nuchtere’ mensen, die toegankelijk en zichzelf zijn en
die bereid zijn je overal mee te helpen. Bij Valori kun je
echt jezelf zijn. Dat dit kan bij een bedrijf vind ik echt
heel prettig!"

Wat doet Valori extra voor haar
medewerkers?
Om de kennis van alle Valorianen up-to-date te houden,
hebben we onze eigen Valori Academy die zowel
vakopleidingen als soft skill trainingen verzorgt. Verder
organiseren we regelmatig workshops, thema-avonden en
team meetings. Hierin worden bijvoorbeeld specifieke
onderwerpen besproken of wordt een nieuwe manier van
werken uitgelegd. Wij delen onze kennis graag. Dat doen we
niet alleen met onze medewerkers, maar ook met klanten en
de buitenwereld. Bijvoorbeeld met onze inhoudelijke blogs en
door allerlei activiteiten te organiseren zoals webinars, round
table sessies, etc.

Zoek jij ook naar een werkgever die tot
het uiterste gaat voor haar werknemers
én klanten, kom dan eens kennismaken
bij Valori.

Daarnaast zorgen we voor een uitdagende en plezierige
werkomgeving, waarin jij je als consultant kunt blijven
ontwikkelen. We zorgen voor een goede balans tussen de
belangen van de consultant, de opdrachtgever en de
organisatie.
Funfactor
Werken als consultant bij Valori heeft zeker de funfactor.
En dat is voor het kiezen van een werkgever en een baan
toch minstens zo belangrijk als je maandelijkse
loonstrook! Je werkt waarschijnlijk een groot deel van je
leven en dan is lol hebben in wat je doet heel erg
belangrijk. De funfactor hoef je niet te missen als je bij
Valori gaat werken! Kijk maar eens naar de
sfeerimpressie op de volgende pagina ;-)

Waar is dat feestje?!
Bij Valori houden we van een feestje. Soms is daar een
aanleiding voor en soms ook niet. We vieren onze
successen als bedrijf graag en vinden het belangrijk dat
collega’s elkaar ook in informele setting leren kennen. We
staan bijvoorbeeld stil bij jubilea van Valorianen en Valori
zelf. Daarnaast organiseren we regelmatig terugkerende
evenementen. Zo organiseren we in januari altijd de Valori
Award Show waarbij we Valorianen eens extra in het
zonnetje zetten.

Zie voor meer
sfeerimpressies in beeld
ons YouTube kanaal

Sfeerimpressie

En natuurlijk zijn
we ook online te
vinden
ANDERE BELEVING, NET ZO LEUK!
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Vacatures en contact

Vacatureoverzicht

Open sollicitatie

Een actueel overzicht van onze vacatures vind je op onze website. Navigeer rechtstreeks via de buttons hierboven. Heb je
vragen over een vacature, het sollicitatieproces of over werken bij Valori in het algemeen? Neem gerust contact op met onze
recruiters Diana van Ark of Frances Duivenvoorde. Zij zijn het aanspreekpunt voor een carrière bij Valori. Contact opnemen,
kan op verschillende manieren. E-mail direct via recruitment@valori.nl, bel of maak een connectie via LinkedIn.

Even voorstellen...
Diana van Ark

Telefoon: 06 - 55 87 89 33

“Sinds 2005 werk ik bij Valori als recruiter. Valori past mij als een op maat
gemaakte jas. Waarom werk ik hier met zoveel plezier? Met name vanwege
mijn collega’s! Het zijn vooral de mensen die het werken bij Valori zo leuk
maken. Het zijn stuk voor stuk eerlijke, open professionals die voor elkaar
klaar staan. Iemand helpen, dat hoort er gewoon bij. Of het nu gaat om een
medewerker bij de klant of een Valori collega. Het vertrouwen en de open
cultuur zonder rangen en standen maakt dat ik me hier als een vis in het
water voel. Wat je ziet is wat je krijgt. Dat geldt voor mijn collega’s, maar
zeker ook voor mij!”

Frances Duivenvoorde
Telefoon: 06 - 10 09 27 46

"In 2020 ben ik gestart bij Valori als recruiter. Door een bijzondere situatie
in Nederland was iedereen genoodzaakt om zoveel mogelijk thuis te
werken. Gelukkig kon ik door de nieuwste technologieën volledig vanuit
huis ingewerkt worden. Het testvak was voor mij nieuw en door mijn
betrokken en behulpzame collega’s leer ik daar iedere dag steeds meer
over. Ondanks dat ik in beginsel niet naar kantoor kon en veel collega’s
voor de eerste keer online heb ontmoet, ben ik in een warm bad terecht
gekomen! Vanaf de eerste dag heb ik het gevoel dat ik erbij hoor. Het
werken in zo’n leuke club, daar krijg ik energie van!”

Kom óók werken
bij Valori, de
nummer 1 in QA en
Testen
werkenbijvalori.nl

