
 

 

Zainteresowane osoby, które spełniają powyższe wymagania, prosimy o nadsyłanie oznaczonego nazwiskiem CV, 
z podaniem nazwy stanowiska w nagłówku wiadomości, na adres e-mail: praca@simple.com.pl 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,  
poz. 923 ze zm." Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Jesteśmy Grupą Kapitałową, która należy do 5 największych krajowych producentów systemów klasy  
ERP, CRM, HCM, BI, WorkFlow oraz systemów dziekanatowych i medycznych (HIS). 

Realizujemy projekty regionalne oraz tworzymy kompleksowe rozwiązania i aplikacje indywidualne  
dla największych instytucji i najbardziej znanych marek w kraju.  

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko: 

Tester systemów ERP – moduł Finanse, Aplikacje 
mobilne.  
Warszawa 
 
 
Zadania: 
 Opracowanie dokumentacji testowej i testów w oparciu o wymogi 

formalne, jak i nieformalne w komunikacji z programistami i 
managerami produktu; 

 Opracowywanie, przeprowadzanie i utrzymywanie manualnych 
skryptów testowych; 

 Identyfikacja i zgłaszanie błędów przez zastosowanie metodologii badań 
ustrukturyzowanych; 

Wymagania: 
 Doświadczenie w testowaniu oprogramowania. 
 Kompetencje interpersonalne i komunikacyjne 
 Dociekliwość, rzetelność i spostrzegawczość 
 Dobra organizacja pracy 
 Nastawienie na rozwój kompetencji i umiejętności 

Mile widziane: 
 Znajomość systemów klasy ERP. 
 Certyfikat ISTQB  
 Praktyczna znajomość przepisów z zakresu finansów i majątku trwałego 

przedsiębiorstwa. 
 Znajomość narzędzi do testowania 
 Znajomość T-SQL i zagadnień administracji baz danych i systemów 

operacyjnych 
 

Bądź kreatorem możliwości aplikacji mobilnych, uzupełniających 
główny produkt SIMPLE S.A. - dołącz do Zespołu, który:  

 nie rywalizuje, współpracuje, rozmawia, ceni lojalność, 

15 
kwietnia 



 

 

Zainteresowane osoby, które spełniają powyższe wymagania, prosimy o nadsyłanie oznaczonego nazwiskiem CV, 
z podaniem nazwy stanowiska w nagłówku wiadomości, na adres e-mail: praca@simple.com.pl 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,  
poz. 923 ze zm." Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Jesteśmy Grupą Kapitałową, która należy do 5 największych krajowych producentów systemów klasy  
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W związku z bardzo dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko: 

 naturalnie dzieli się pracą i wspólnie bierze odpowiedzialność za jej 
wykonanie 

 porażkę traktuje jak bezcenne i pozytywne doświadczenie 

Oferujemy:  

 


