Jako spółka IT należąca do Grupy AXA dostarczamy rozwiązania informatyczne
na potrzeby spółek AXA, działających w branży ubezpieczeniowej w Europie.
Nasze zespoły to m.in.: programiści oraz testerzy (także automatyczni), którzy realizując międzynarodowe projekty
(zawsze w języku angielskim), tworzą zgrany i chętnie dzielący się wiedzą zespół IT.

Zaprogramuj się na sukces w IT
i dołącz do nas jako

Analityk Testów
miejsce pracy: Warszawa – ul. Chłodna 51
Będziesz odpowiedzialny/-a za:
 pracę z klientem biznesowym w ramach projektów prowadzonych w metodyce Agile
 zbieranie wymagań, ich analiza w celu projektowania i wykonywania przypadków testowych
 tworzenie planów testów
 realizację testów manualnych i automatycznych
 raportowanie błędów oraz nadzór nad ich poprawianiem i retestami optymalizację i automatyzację testów
manualnych
Nasze wymagania:
 bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego pozwalająca na pracę w międzynarodowych zespołach
 min. 1 rok doświadczenia na stanowisku Testera lub Analityka Testów
 znajomość metod projektowania przypadków testowych
 mile widziana znajomość HTML
 mile widziane wyższe wykształcenie na kierunkach: informatyka, elektronika lub pokrewne
 inne umiejętności: nastawienie na jakość, analityczne myślenie, dobra organizacja pracy, proaktywne poszukiwanie
nowych rozwiązań
 certyfikat ISTQB lub równoważny mile widziany
Korzyści dla Ciebie:
 praca w języku angielskim na co dzień
 możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się organizacji
 praca w międzynarodowym środowisku już od pierwszego dnia pracy
 samodzielność w działaniu, ale też wsparcie doświadczonych kolegów i przełożonego, którzy w każdej chwili
chętnie pomogą
 praca w kameralnym zespole w przyjaznej afmosferze




umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i duży pakiet benefitów
czas spędzany nie tylko na rozwoju umiejętności technicznych, ale i przyjemnościach (pojedynki na Xbox, regularna
gra w piłkę nożną, wspólne wyjścia i imprezy integracyjne, itp).

Pokaż nam co potrafisz i wyślij CV w wersji angielskiej na adres:
rekrutacja@axadirect-solutions.pl
AVANSSUR SA Spółka Akcyjna Oddział II w Polsce (należący do Grupy AXA) 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 prowadzonego
obecnie lub w przyszłości przez AVANSSUR SA Spółka Akcyjna Oddział II w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, 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.

