Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Młodszy Inżynier Testów / Junior Test Engineer

Firma:

eSKY.pl

Numer oferty:

253

Data dodania:

26-02-2015

Pracodawca
Nazwa firmy

eSKY.pl

Adres

ul. Murckowska 14, 40-265 Katowice

E-mail

natalia.lankocz@esky.pl

Telefon

+48 668 386 714

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Młodszy Inżynier Testów / Junior Test Engineer
CO MOŻESZ DLA NAS ZROBIĆ:
– implementować i utrzymywać automatyzację testów w technologii Python w
wykorzystaniem frameworków Selenium

Zakres obowiązków

– implementować i utrzymywać rozwiązania wspomagające utrzymanie jakości naszych
systemów
– planować i realizować testy a także analizować ich wyniki
– pomóc ulepszać i unowocześniać nasze rozwiązania technologiczne

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

wyższe

Status kandydata

student (zaoczny) / absolwent
WYMAGANIA:
– doświadczenie z co najmniej jednym frameworkiem automatyzacji testów aplikacji
webowych lub winforms
– praktyczna znajomość jednego z języków programowania: Python (preferowany), Ruby,
Java, C#
– znajomość języka zapytań SQL
– umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów projektowych i przywiązanie do
detali
– doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji
– doświadczenie w pracy z systemami typu bugtracker

Obsługa komputera
MILE WIDZIANE:
– posiadanie certyfikatów ISEB/ISTQB
– znajomość metodyk zwinnych (Agile)
– znajomość narządzi ciągłej integracji
– znajomość HTML/XHTML, selectorów CSS, XPath
– umiejętność pisania czystego, czytelnego kodu
– znajomość pryncypiów projektowania obiektowego
– doświadczenie w pracy z web serwisami
– znajomość Regexp, JSON
– znajomość środowiska Linux
Języki obce

– znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym

Umiejętności, predyspozycje
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– samodzielność, inicjatywa, odpowiedzialność
– umiejętność pracy w zespole
– zaangażowanie, motywacja do rozwoju zawodowego
- dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze godzin

Warunki pracy

OFERUJEMY: - Atrakcyjne wynagrodzenie – podstawa negocjacji 3500-4500 zł brutto miesięcznie (wszystko zależy

doświadczenia i wiedzy - Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do karty Multisport, dofinansowanie do nauki j.ang
skorzystania z ubezpieczenia grupowego – Przyjazną atmosferę i luźny start-up – płaska struktura organizacji, rozry
Wymagane dokumenty

pokojach, drzemki w godzinach pracy - Świetne warunki pracy – nowoczesne biuro, dobrze zaopatrzona kuchnia, ch
narzędzia komercyjne, elastyczne godziny pracy, możliwa praca zdalna – Duże możliwości rozwoju – praca z najno

szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, udział w konferencjach, projektach opensource, tworzeniu firmowego bloga w g
Dojrzały proces Agile – pełna adopcja w skali całej firmy od ponad 3 lat, certyfikowani Scrum Masterzy i Product Ow

miejscu - Dojrzałe procesy technologiczne – Test Driven Development, Continuous Integration – Pełną autonomię –
zespoły, swoboda kształtowania metodyki pracy i wyboru technologii
Forma umowy

umowa o pracę / kontrakt B2B / umowa zlecenie dla studentów

Czas zatrudnienia

długofalowo

Godzinowy wymiar pracy

40 h / tygodniowo

Data rozpoczęcia pracy

2015-03-15

Inne świadczenia

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

CV

Sposób kontaktowania się
z firmą

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swego CV.

Dodatkowe informacje
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