
 

Tester oprogramowania 

Pracujemy w dynamiczny sposób i rozwijamy produkty korzystając z metody  lean startup. Potrzebujemy 
kogoś, kto pomoże nam utrzymać dobrą jakość naszego systemu detekcji pożarów. Rozwijamy produkt z 
dziedziny bezpieczeństwa publicznego, zatem nie możemy pozwolić sobie na niską jakość produktu. Przed 
udostępnieniem aplikacji klientom chcemy być pewni, że jest ono najwyżej jakości a także jego 
dokumentacja jest właściwie opracowana.  

Co będzie w zakresie Twoich obowiązków  

• Aktywny udział w testowaniu aplikacji opartych o technologie webowe oraz mobilne 
• Przygotowywanie i prowadzenie testów UAT 
• praca nad usprawnianiem bieżących rozwiązań UI  
• Przygotowywanie scenariuszy testów 
• Przygotowywanie danych testowych oraz środowiska testowego 
• Współpraca z zespołem programistów 
• Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznych dotyczących produktów 

Czego od Ciebie wymagamy? 

• Doświadczenie w obszarze testowania oprogramowania 
• Dobra znajomość SQL, Jira,  
• Wiedza z zakresu dobrych praktyk projektowania UI 
• Dobra organizacja pracy własnej także pod presją czasu 
• Umiejętność pracy w zespole oraz wysoki poziom komunikacji interpersonalnej 
• Zdolność analitycznego i logicznego myślenia 
• Prince2, AgilePM, Selenium, Materiał Design - mile widziane 

Co możemy Ci zaoferować?  
• Elastyczne godziny pracy 
• Ciężką pracę ale za odpowiednie wynagrodzenie 
• Jeśli będziesz chciał/a to u nas się rozwiniesz 
• Nie ma nudy ale oferujemy Ci spokojną atmosferę w pracy 
• Wszelkie potrzebne narzędzia: komputer, telefon 
• opiekę medyczną abyś był zdrowy 
• kartę MulTsport abyś był aktywny  

Jesteś zainteresowany? Wyślij nam swoje CV i list motywacyjny na e-mail biuro@smokedsystem.com  

W CV proszę zawrzeć klauzulę:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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