
Sente Systemy Informatyczne sp. z. o. o. poszukuje kandydatów na stanowisko
Młodszy Specjalista ds. Testowania Oprogramowania

Projektujemy  i  wdrażamy  zaawansowane  rozwiązania  informatyczne  klasy  ERP
wspierające rozwój i wzrost efektywności w firmach naszych Klientów. Od 2000 roku ponad 70
firm z branży handlowej,  produkcyjnej  i  usługowej wdrożyło system Sente. Klienci  wybierają
Sente ponieważ realizowane przez nas projekty skoncentrowane są na poprawie efektywności i
wyników naszych Klientów. 

Co będzie należało do Twoich zadań?

• Będziesz  testował  aplikację  zgodnie  z  przygotowanymi  scenariuszami  testów
podstawowych oraz  z ostatnio przygotowanymi modyfikacjami 

• Przygotujesz testy automatyczne 
• Będziesz wykrywał, analizował i szczegółowo raportował problemy zidentyfikowane 

podczas testów 
• Będziesz częścią zespołu testerów i programistów pracującego w metodyce zwinnej 
• Będziesz prowadził przegląd specyfikacji w celu wykrycia błędów we wczesnym etapie 

cyklu życia oprogramowania 
• Zdobędziesz wiedzę merytoryczną związaną z działaniem przedsiębiorstw różnych branż 

Dołącz do nas, jeśli:

• Posiadasz  wykształcenie  wyższe  na  kierunkach  informatycznych,  ekonomicznych  lub
pokrewnych (możesz być także studentem w trakcie ostatnich lat studiów zaocznych) 

• Możesz pochwalić się co najmniej podstawową wiedzą z zakresu organizacji procesu 
testowego zgodnie z sylabusem ISTQB oraz technik i metod testowania 
oprogramowania. 

• Znasz relacyjne bazy danych i SQL 
• Chcesz się uczyć i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. 
• Cechujesz się zdolnościami analitycznego i logicznego myślenia. 

Przychylnie będziemy spoglądać na osoby, które:

• Mają doświadczenie na stanowisku związanym z testowaniem oprogramowania 
• Posiadają wiedzę biznesową dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw 
• Znają podstawy budowy systemów klasy ERP II 
• Znają funkcjonalność dowolnego systemu ERP, SCM, lub CRM 
• Znają narzędzia wspomagające testowanie (TestComplete, TestLink) 

Zapraszamy Do Sente:

• Pracując u nas będziesz brał udział w zadaniach i projektach, dzięki którym dostarczymy
naszym Klientom oprogramowanie najwyższej jakości.



• Zdobędziesz  przekrojową  i  obszerną  wiedzę  nie  tylko  z  zakresu  testowania
oprogramowania, ale także wiedzę biznesową.

• Będziesz miał dostęp do systemu kafeteryjnego, który obejmuje m.in. kartę Multisport
Benefit, prywatną opiekę medyczną, bilety do kina.

• Damy Ci dużą swobodę działania, dzięki czemu sam zdecydujesz, z jakich narzędzi chcesz
korzystać oraz jak zaplanujesz swój czas pracy

• Cenimy współpracę i  dzielenie  się  wiedzą.  Zapraszamy Cię  do dołączenia do naszego
zespołu programistów i testerów, którzy będą Cię wspierać w realizacji  Twoich zadań.
Możesz uczyć się od specjalistów w danych obszarach i szybko nabywać nową wiedzę.

Zapraszamy do aplikowania poprzez formularz:
http://rekrutacja.sente.pl/Apply/Step1/201606004 

lub wysyłając CV na adres praca@sente.pl


