Quality Engineer/ Software Tester
Kogo szukamy?
Poszukujemy wszechstronnych inżynierów ds. jakości oprogramowania, którzy chcą tworzyć
ambitne projekty w zgranym i przyjaznym zespole.
Interesuje nas przede wszystkim Twój talent, wiedza i osiągnięcia.

QUALITY ENGINEER

Dobrze odnajdziesz się na stanowisku, jeśli:





twórczo podchodzisz do rozwiązywania problemów;
potrafisz skutecznie pracować i w grupie, i samodzielnie;
masz analityczny umysł i przykładasz uwagę do detali;
dobrze posługujesz się językiem angielskim.

Nie wymagamy konkretnie sprecyzowanych umiejętności, ale mile widziane będą:





wykształcenie wyższe techniczne;
doświadczenie w projektowaniu, dokumentowaniu i realizacji testów;
znajomość architektur wielowarstwowych, np. J2EE;
przynajmniej podstawowa znajomość SQL i relacyjnych baz danych.

Jak pracujemy?
Dobry produkt powstaje dzięki zaangażowaniu i współpracy właściwych ludzi pracujących w
przyjaznej atmosferze. Dlatego korzystamy z elastycznych metodyk wytwarzania
oprogramowania i organizujemy się w małe, zgrane zespoły – każdy działający w osobnym
pokoju, a nie w open space. Stawiamy na autonomię i zapewniamy poczucie
bezpieczeństwa, bo w takich warunkach lepiej się pracuje.
Produkt, którego rozwojem będziesz się zajmować, to platforma logistyczna AX4.
Korzystają z niej takie firmy jak BMW, Porsche, Schenker czy DHL – nie zabraknie
globalnych wyzwań. Twoja rola obejmie planowanie i przeprowadzanie testów
funkcjonalnych oraz regresywnych. Będziesz również dbać o dopięcie projektów na ostatni
guzik: zarówno od strony analityczno-biznesowej, jak i bezpieczeństwa, optymalizacji czy
spójności z istniejącymi już rozwiązaniami.
O nas:
AXIT to nieduża, dynamicznie rosnąca firma. Jesteśmy centrum technologicznym w
grupie Siemens, ale nie mamy korporacyjnych nawyków. Stawiamy na ludzi i wiemy, że
dobre możliwości rozwoju czy elastyczny czas pracy oznaczają lepsze wyniki.
Nowoczesne biuro w centrum Wrocławia zawiera udogodnienia, takie jak przestronna
kuchnia, ergonomiczne miejsca spotkań czy pokoje socjalne (fun room, chillout room).
Naszym pracownikom oferujemy liczne okazje do podniesienia kwalifikacji (certyfikaty
oraz szkolenia w kraju i zagranicą), a także świadczenia pozapłacowe (pakiet medyczny,
karta Multisport, bilety do kina i teatru, bony podarunkowe)
Czekamy właśnie na Ciebie!
*Na aplikacji prosimy umieścić poniższą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133
poz. 883 z późn. zm.)"
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