Test designer/QA
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Miesto práce
Popradská 66, Košice
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Druh pracovného pomeru
plný úväzok
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®

Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky {brutto)
1 600,- EUR/mesiac
Hrubá mesačná mzda sa stanoví v rozmedzí od 1.600,-€ do 2.200,-€ v závislosti od
pracovných skúseností a odborných znalostí uchádzača. Po ukončení 3-mesačnej
skúšobnej lehoty sa prehodnotí výška základnej mzdy. V závere roka sú vyplácané
koncoročné odmeny.

Stručná charakteristika spoločnosti
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou firmy Hagedorn lnformationssysteme
GmbH a zaoberá sa výskumom a vývojom softvéru a hardvéru v oblasti Professional Mobile
Radio (PMR) so zameraním na krízovú bezpečnostnú komunikáciu. Užívateľmi produktov v
oblasti Professional Mobile Radio sú najmä polícia, hasiči, záchranné služby, dodávatelia energií,
bezpečnostné služby a verejná miestna doprava. Na nemeckom trhu spolupracujeme s veľkými
spoločnosťami ako sú Deutsche Telekom AG, T-Systems lnformation Services GmbH, PBIT
GmbH a medzi našich zákazníkov patria Bundespolizei Deutschland, Airbus, Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG), Kôlner Verkehrs-Betriebe (KVB), spoločnosť thyssenkrupp Steel
Europe, spoločnosť LEAG, EPH Group (Wattenfall) a ďalšie. Sme držiteľmi certifikátu ISO 9001.
Počet zamestnancov
10-19 zamestnancov
Adresa spoločnosti
CASSOVIA SOFTWARE, s.r.o.
Popradská 66, 040 11 Košice
http://www.cassovia-software.com/, http://www.hagedorn-infosysteme.de
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Miriam Bartáková
E-mail: info@cassovia-software.com

Hlavnou náplňou práce bude:
- tvorba automatizovaných testov
- testovanie aplikácií (front-end, back-end)
- hľadanie bug-ov, príprava testovacích dát a riešenie stratégie testovania
- v spolupráci s projektovými tímami analýza možnosti využitia automatizovaného testovania v
projekte a návrh optimálneho využitia existujúcich nástrojov alebo ich modifikácií
Zamestnanecké výhody, benefity
- práca na zaujímavých zahraničných projektoch s využitím najnovších technológií
- možnosť profesionálneho rastu
- tímová práca v agilnom tíme
- pružná pracovná doba
- služobné cesty v zahraničí

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské 1. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2} alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1}
Ostatné znalosti
GIT - Základy
Prax na pozícii/v oblasti
Skúsenosti s prípravou a realizáciou automatizovaných testov, vrátanie analýzy, dizajnu a
implementácie
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- záujem vzdelávať sa v oblasti nových technológií
- flexibilný a konštruktívny prístup k riešeniu problémov
- schopnosť pracovať v tíme
- zodpovednosť a spoľahlivosť

