
Ciekawe środowisko pracy – spotkasz u nas dzielących się wiedzą ekspertów, którzy pracują w Simple
niemal od początku jej istnienia, jak i młodych specjalistów, którzy z pozytywną energią podchodzą do 
każdego nowego wyzwania i projektu.

Z przedstawicielami każdej z grup możesz się spotkać się w jednym z klubów fitness dostępnych w pakiecie Z przedstawicielami każdej z grup możesz się spotkać się w jednym z klubów fitness dostępnych w pakiecie 
multisport. A jeśli będziesz pilnie potrzebować konsultacji lekarskiej, skorzystasz z dostępnego dla 
pracowników pakietu medycznego i zapiszesz się online na wizytę u wybranego specjalisty. U nas masz 
również możliwość pracy zdalnej.

Tester aplikacji dla uczelni

SIMPLE.EDU

• Wykonywanie testów manualnych, regresyjnych aplikacji 
obszaru oprogramowania dla uczelni wyższych,
• Przygotowywanie danych testowych, testcase 
i scenariuszy testowych,
• Dokumentowanie znalezionych błędów 
dla zespołu programistycznego,
• Praca w zespole scrumowym,• Praca w zespole scrumowym,
• Współpraca przy wydawaniu wersji oprogramowania.
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• Biegła obsługa komputera,
• Przynajmniej podstawowa znajomość SQL,
• Znajomość zasad testowania oprogramowania,
• Umiejętność testowania aplikacji standalone, webowych,
• Umiejętność tworzenia testcasów oraz scenariuszy testowych,
• Dokładność oraz spostrzegawczości,
• Chęć rozwoju.• Chęć rozwoju.

Wymagania:

Jesteśmy polską firmą obecną na rynku od 1988 roku. Nasze długoletnie doświadczenie i doskonała 
znajomość polskiego rynku sprawiają, że jesteśmy czołowym dostawcą rozwiązań dla uczelni, jednostek 
naukowo-badawczych oraz szpitali. Nasze rozwiązania zostały wdrożone ponad 3500 razy. Nasi eksperci 
pomogą Ci w poznaniu specyfiki branż, dla których tworzymy rozwiązania, by realizowane przez Ciebie 
prace odpowiadały na potrzeby naszych Klientów. 

• Znajomość i doświadczenie w testowaniu automatycznym – Selenium,
• Znajomość i doświadczenie w testowaniu API backendowych (REST, SOAP) przy pomocy 
 odpowiedniego oprogramowania (POSTMAN, SOAPUI, itp.),
• Znajomość serwera aplikacyjnego Tomcat,
• Znajomość podstaw HTML, CSS, Java Script / Ajax,
• Znajomość narzędzia Git,
• Znajomość Jira, Jenkins,• Znajomość Jira, Jenkins,
• Znajomość pracy w SCRUM,
• Certyfikat ISTQB.

Mile widziane:
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