Release Manager

Soort functie:

Freelancer en vaste medewerker

Duur:

Locatie:

Brussel

Referentie:

202109053

Omschrijving:
Wij zoeken in de eerste plaats naar kandidaten met het ‘Anankei DNA’. Dit zijn gemotiveerde kandidaten met
een positieve ingesteldheid en ‘can do’ mentaliteit. Dream IT, Trust IT, Go for IT: dit is wie we zijn.
Dream IT: Hoog mikken: het zit in onze genen. Ambitie uitstralen. Elke dag dromen over wat de volgende dag
kan brengen.
Trust it: Er loopt bij anankei een pak talent rond. Daarom vertrouwen wij er altijd op dat alles goed komt.
Talentvolle collega's die elkaar vertrouwen dat is een garantie op succes.
Go for IT: Wij hebben het liever over uitdagingen dan over problemen. Wij zoeken en vinden oplossingen, ook
als die niet voor de hand liggen. Wij gaan ervoor.
Wie dit DNA met ons deelt, past 100% bij ons.
Voor onze klant uit Brussel zijn we op zoek naar een ervaren Release Manager voor een Microsoft omgeving.
Als Release Manager garandeer je, op transversale wijze, de stabiliteit van de productiesystemen door in te
staan voor het beheer van de in productie-names of releases (planning, kwaliteitscontrole, communicatie) en
geeft feedback voor het continue verbeteringsproces.
Jouw belangrijkste taken zijn:
- Verantwoordelijk voor het implementeren van Release Management standaarden (release schedules,
applicatieve release cycles, governance)
- Faciliteren van release installaties en verantwoordelijk voor het communiceren van de statussen.
- Proactief werken met de teams om risico's gerelateerd aan software installaties te identificeren, in te schatten
en de mitigatie-acties te definiëren.
- Bewaken van planningen die te maken hebben met de release en tijdig waarschuwen indien de afgesproken
release kalender in gevaar komt

Vereisten:
Jouw technische bagage :
- Certificatie in een software engineering of testing framework (b.v. ITIL, ISTQB)
- Agile/Scrum
- Microsoft Azure devops
Talenkennis :
- Nederlands of Frans + Engels
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