Zaprogramuj się na sukces w IT
i dołącz do nas jako

Tester - Programista Testów Automatycznych C#
Nr ref. AUT/BK
(miejsce pracy: Warszawa)
Twoje zadania:
< tworzenie frameworka wspomagającego testy automatyczne przy wykorzystaniu technologii .net />
< tworzenie testów automatycznych />
< projektowanie przypadków i scenariuszy testowych />
< definiowanie raportów błędów oraz ich analizę />
< codzienna współpraca z programistami i testerami manualnymi w ramach realizowanych
międzynarodowych projektów />
Nasze wymagania:
< bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego pozwalająca na pracę w międzynarodowym zespole na
co dzień />
< doświadczenie w testowaniu oprogramowania (w tym w automatyzacji testów) />
< umiejętność programowania w języku obiektowym (preferowany C#) />
< umiejętność tworzenia zapytań SQL/>
< mile widziana znajomość narzędzi do testowania np: Selenium />
< wyższe wykształcenie informatyczne (lub pokrewne) lub w trakcie studiów />
< inne: samodzielność i inicjatywa w działaniu, umiejętność pracy w grupie, analityczne podejście oraz
nastawienie na jakość i cel />
Nasza oferta:
< wykorzystywanie jęz. angielskiego już od 1 dnia pracy />
< dalszy rozwój w automatyzacji testów />
< kameralny zespół i przyjazna atmosfera />
< atrakcyjne wynagrodzenie (od ok. 5000 netto w zależności od doświadczenia) i benefity
(ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, Multisport, zajęcia z jęz. angielskiego z native
speaker’em, szkolenia, pakiet benefitów wspierający dzieci pracowników />
< czas spędzany nie tylko na rozwoju umiejętności technicznych, ale i przyjemnościach (pojedynki na
Xbox, regularna gra w piłkę nożną lub tenisa, wspólne wyjścia integracyjne, itp). />
< elastyczne godziny pracy />
Pokaż nam co potrafisz i wyślij
< cv wraz z nr ref. AUT/BK />
na adres: rekrutacja@axadirect-solutions.pl
AXA DIRECT SOLUTIONS jest firmą otwartą na zatrudnianie także osób niepełnosprawnych spełniających wymagania rekrutacyjne.
Prosimy o dodanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002.101.926 z późniejszymi zmianami)"

Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję.

