Witaj w miejscu, gdzie pomysły
przekształcają się w innowacje.
www.start-a-remark a bl e-c ar ee r. pl

Let’s be remarkable.

Za cznij z na mi swoją przygodę! Doł ącz do na s!

Tester Oprogramowania – Płatny Staż
Loka liza cja : Wa rsza wa

Czy chcesz, aby Twoje pomysły kształtowały technologie, które zmieniają standardy życia? Zarówno w obszarze rozwiązań
mobilnych, dóbr konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak i dostarczania energii oraz technicznego wyposażenia budynków
z nami będziesz mieć wpływ na poprawę jakości życia na całym świecie. Witaj w Bosch.
St ale t worzymy przełomowe t echnologie zarówno w dziedzinie mobilności, t echnologii przemysłowej, dóbr konsumpcyjnych, czy energii
i t echnologii budowlanych, w celu poprawy warunków życia. W t en sposób polegamy na sile pomysłów i innowacji, jak w przypadku ochrony
klimat u, czy t eż w pomocy zachowaniu surowców nat uralnych. Jest t o możliwe dzięki ponad 375,000 zaangażowanym pracownikom na całym
świecie, pionierom, kt órzy każdego dnia dokonują przełomów t echnicznych. Zast anawiasz się nad st worzeniem czegoś wart ego zapamięt ania?
Do zespołu IT w Warszawie poszukujemy stażystów, którzy będą zajmować się testowaniem roz wijanych aplikacji PLM. Stos
technologiczny składa się z: MS SQL, MS TFS, SAP.
Twój udział w tworzeniu innowacji :




Udział w t worzeniu oraz implement acji scenariuszy t est owych
(t est case, t est plan)
Wykonywanie t est ów aplikacji
Walidacja t est owanego oprogramowania

Czym się wyróżniasz:







St udent /t ka min. II roku kierunków t echnicznych
Komunikat ywna znajomość języka angielskiego
Podst awowa znajomość SQL
Met odyczne i sumienne podejście do obowiązków
Mile widziana znajomość plat formy MS TFS
Dyspozycyjność min. 20h w t ygodniu

Benefit y:






płat ny st aż, minimum 6 miesięcy
elast yczny czas współpracy (dost osujemy się do Twojego planu na st udiach)
dofinansowanie do posiłków
int eresujące zadania, szerokie możliwości rozwoju oraz szkolenia
dynamiczne, międzynarodowe środowisko i przyjazną at mosferę pracy

Be

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pl.bosch.com z dopiskiem CI_P_ePLM_TS
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Do zgł oszeni a prosi my załączyć klauzulę następującej treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moi ch danych osobowych przez fi r mę Robert Bosch Sp. z o.o. z si edzi bą
w Warszawi e przy ul . Jutrzenki 105 dla potrzeb ni ezbędnych w realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepi sami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochroni e danych
osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Przyjmuję do wi adomości , że przysł uguje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

