Dla znanej i rozpoznawalnej międzynarodowej firmy, światowego lidera
w zakresie dostarczania systemów bezpieczeństwa dla transportu naziemnego, przestrzeni powietrznej, działalności
obronnej oraz transakcji elektronicznych, poszukujemy osoby gotowej do podjęcia ambitnych wyzwań w obszarze
programowania na stanowisku:

INŻYNIER DS. AUTOMATYKI TESTÓW
miejsce pracy: Katowice, nr ref.: IAT/10/19

Obowiązki na stanowisku pracy:
• analiza wymagań oraz założeń dotyczących funkcjonalności oraz wydajności aplikacji
• tworzenie scenariuszy testów zgodnie z dokumentacją testową
• projektowanie i uruchamianie automatyzacji testów
• wykonywanie i dokumentowanie wyników testów
• rozwijanie środowiska testów automatycznych i środowiska ciągłej integracji
• analiza wydajności oraz stabilności działania aplikacji
• tworzenie oraz archiwizowanie dokumentacji technicznej związanej
z wykonywanym testem i działaniem aplikacji
• współpraca z zespołem rozwijającym aplikację
• wsparcie dla wdrożonych aplikacji
• wykonywanie pomiarów i przygotowywanie raportów defektów
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego (mile widziany kierunek: Informatyka, Telekomunikacja)
• umiejętności rozwijania testów automatycznych w językach skryptowych (Ruby, Python)
• doświadczenia w korzystaniu z narzędzi do automatyzacji testów (Minitest, PyTest, Selenium, jUnit)
• mile widziana znajomość zagadnień sieci komputerowych (sieci TCP/IP), sieci bezprzewodowych (Wi-Fi, LTE)
oraz umiejętność programowania w językach C/C++, Java
• zdolności analitycznych
• wysokich kompetencji komunikacyjnych
• twórczego podejścia do rozwiązywania problemów projektowych
• umiejętności pracy w zespole
• biegłej znajomości języka angielskiego
Oferujemy:
• bardzo stabilne warunki zatrudnienia w organizacji będącej liderem w swoim segmencie
• atrakcyjne stałe wynagrodzenie
• pracę w międzynarodowym środowisku (głównie USA)
• udział w ciekawych projektach opartych o najnowocześniejsze technologie
• pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne i językowe, prywatna opieka medyczna, atrakcyjny
fundusz socjalny),
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail:
• możliwość stałego rozwoju zawodowegohr@biurodoradcze.pl:
w kontakcie z międzynarodowym środowiskiem specjalistów i
menedżerów
lub listownie, na adres:
BIURO DORADCZE
skrytka pocztowa nr 13
60-977 Poznań 49
wraz z nr referencyjnym
Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Kandydatom do pracy zapewniamy całkowitą dyskrecję.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 0601 562 134
W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poĽn. zm.)"

