Szeretnél egy dinamikusan fejlődő, magyar tulajdonban lévő világvezető cégnél dolgozni?
Érdekelnek a félvezetőiparban használt mérőgépek? Szeretnél a legújabb technológiákkal találkozni?
Szívesen foglalkoznál szoftvereink manuális és automata tesztelésével?
Cégünk többek között a legelterjedtebb, legjobb minőségű telefonokat, tévéket, napelemeket gyártó
vállalatoknak szállít félvezetőipari mérőgépeket,
amelyek a jövő technológiáit alkalmazzák.
Felkeltettük érdeklődésedet?
Ne habozz, jelentkezz hozzánk!
Az alábbi munkakörben keresünk új munkatársat:

Szoftvertesztelő (Veszprém)
Főbb feladataid lesznek:
• Legfőbb feladatod a vállalat által fejlesztett alkalmazások manuális és/vagy automatizált tesztelése
• A tesztesetek elkészítése és lefuttatása mellett fontos, hogy az eredményeket kiértékeld és jelentéseket
készíts belőle
• Feladatod a felmerülő hibák, szoftverváltozások nyomonkövetése is
• Integration és System teszteléssel, valamint Exploratory teszteléssel is fogsz foglalkozni
• Miután alaposan megismerted gépeink és szoftvereink működését, automata tesztek írása, karbantartása,
futtatása és eredményeinek kiértékelése is a feladataid részét képezi majd
• Szimulációs környezetben, illetve hardverelemeken történő teszteléssel egyaránt fogsz találkozni nálunk
• A dokumentáció készítés elkerülhetetlen feladat a tesztelések során, így ezzel is kell foglalkoznod (pl.:
tesztterv, tesztjegyzőkönyv, stb.)
Mit kérünk Tőled?
• Funkcionális tesztelésben szerzett tapasztalatot, a cégünkre vonatkozó speciális tudás megszerzésében
majd mi segítünk
• OOP ismereteket vagy tapasztalatot, mert erre a tudásra nagy szükséged lesz a munkád során
• ISTQB alapelvek ismeretét, hiszen ez elengedhetetlen a minőségi munkavégzéshez
• Jó problémamegoldó készséget, ne ijedj meg, ha egy ismeretlen feladattal kerülsz szembe
• Proaktivitást, szeretjük, ha vannak saját ötleteid, ezt nyugodtan oszd meg velünk
• Jól tudj csapatban dolgozni, de ha szükséges önállóan is meg tudj oldani feladatokat
Előnynek értékeljük:
• Ha hallottál már az Agilis módszertanokról
• Ha van korábbi tapasztalatod ALM eszközzel kapcsolatban (Azure DevOps)
• Ha rendelkezel C# ismeretekkel
• Ha találkoztál már teszt automatizálási feladatokkal
• Ha szereztél tapasztalatot gyártási területen, hiszen nálunk ez fog körülvenni
• Ha rendelkezel legalább középfokú angol nyelvismerettel

Amit kínálunk:
• Munkádat versenyképes fizetéssel és cafeteria juttatással honoráljuk
• Feladataid során az általunk fejlesztett berendezésekkel élőben is találkozhatsz
• Van lehetőséged több napot HomeOffice-ban dolgozni, hogy megspórolhasd a bejárási időt
• Céges rendezvényekkel, csapatépítő programokkal és sportolási lehetőségekkel törekszünk a jó
hangulatra
• A csapat nagyon összetartó, segítőkész, így a beilleszkedéssel nem lesz gondod

Magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzod a megpályázott munkakör megjelölésével a hr@semilab.hu e-mail
címre várjuk.

