
S H A R I N G   W I T H    Y O U    O U R    G R E A T
A D V E N T U R E

COMMUN_IT

Immune-IT helpt zijn werknemers elkaar te
inspireren om hun ambities waar te maken. Martijn
Kuppens, één van onze recentere consultants
getuigt graag over de rol van Immune-IT in zijn
carrière.

“Via een oud klasgenoot van mij had ik al een eerste
contact gelegd met Immune-IT. Consultancy lag me omdat
ik graag andere horizonten wilde verkennen, en dat
proefde steeds naar meer! Ik had een uitgesproken
voorkeur voor test automatisatie, met name UFT,
Selenium, Appium en het opzetten van performantie
testen. Op één van de opdrachten raakte ik geïnspireerd
door de rol van een collega test automator die
eigenhandig een eigen Test Automation Framework bij de
klant had opgezet. Dat wilde ik op een dag ook bereiken!
Na een poosje besloot ik opnieuw contact op te nemen
met de manager van Immune-IT om over die droom te
praten. Sinds ik bij Immune-IT gestart ben heb ik de kans
gehad om trainingen te volgen die echt op mijn carrière
pad gericht zijn. De ‘Agile/Scrum’ training, Robotic Process
Automation en Angular zijn daar een greep uit. Training
volgen is overigens geen verplichting, er wordt in
samenspraak met mijn Field Manager afgewogen of een
training verrijkend kan zijn in het kader van mijn
persoonlijke ontwikkeling – en zo heb ik het graag!

Bovendien heeft mijn manager ook in nauw overleg met
mij voor een opdracht gezorgd – afgestemd op mijn
carrière pad en rekening houdend met de work-life
balance.”



Momenteel werkt Martijn bij VDFin in Leuven en voert
daar testen uit op Miles, het software pakket ontworpen
door Sofico als totaal oplossing voor auto leasing. Naast
het opstellen en uitvoeren van de test cases neemt Martijn
ook een stuk coördinatie op tussen interne key users en
externe partners. Op termijn dient er ook een Test
Automation Framework opgezet te worden en daar zal
Martijn een centrale rol in opnemen. “Het huidige test
team bij VDFin bestaat uit mensen met expertise op
verschillende domeinen, waardoor we als het ware een
cross functioneel scrum team vormen. Vriendschappelijk
klikt het ook, zo worden er al eens vakantiefoto’s gedeeld.”

“Bij Immune-IT sta je 
er niet alleen voor.”

Ondertussen is Martijn al enkele maanden werkzaam bij
ons: “Als ik terugblik op mijn relatie met Immune-IT, dan
valt op dat er bijna wekelijks gecommuniceerd wordt.” Via
de WhatsAppgroep passeren al eens informele chats,
maar deze draait pas echt op volle toeren na bijvoorbeeld
de tweedaagse training Robot Framework, die Immune-IT
zelf organiseerde vanuit in house expertise. De
deelnemers houden elkaar op de hoogte ’s avonds bij het
oplossen van de oefeningen. Minstens eenmaal per
kwartaal brengt een Immune-IT event de consultants
dichter bij elkaar – occasioneel kan daar zelfs familie bij
aanwezig zijn.

“Het hoogtepunt voor mij blijft natuurlijk het jaarlijkse

Immune-IT weekend. Zo nam ik vorig jaar in Mallorca deel
aan de initiatiecursus duiken en daar brei ik nu zelf een
vervolg aan tijdens één van mijn persoonlijke reizen
komende zomer naar Miami.”

Zo worden de surflessen voor beginners die we dit jaar
met Immune-IT op de planning zetten in Porto
gegarandeerd een kanshebber voor Martijn om nadien zelf
verder te exploreren.
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Het contact met de field managers beschrijft hij ook als
‘laagdrempelig’ en gebeurt met voldoende regelmaat. “Het
is bovendien leuk als dit zo nu en dan kan gecombineerd
worden met een lunch” – de collega’s appten alvast met
gespeelde afgunst afbeeldingen van “doggy bags”.

Heb jij net als Martijn m.b.t. je
professionele IT carrière een
sluimerende droom en zoek je een werkgever die je 
stimuleert en begeleidt in het helpen realiseren van die 
droom via een passend traject? Aarzel dan niet om ons 
te contacteren, om bij een kop koffie van wal te steken 
met je verhaal en een concrete aanpak bespreekbaar te 
maken.
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