CERI International jest dynamicznie rozwijającym się centrum BPO (Business Process Outsourcing)
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie efektywnego zarządzania procesami biznesowymi. Pomaga firmom
optymalizować procesy operacyjne oraz skutecznie wykorzystywać osiągnięte wyniki do poprawy jakości
świadczonych usług. Należymy do Grupy Commerzbanku.

Application Tester
Departament IT
Nr ref.: ITAP/ITD/Ł/CERI/2016
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Data rozpoczęcia pracy: Luty – Maj 2016
Miejsce pracy: CERI International Sp. z o.o., ul. Traktorowa 148/158, Łódź

ZADANIA:










analiza dokumentacji projektu,
przeprowadzanie testów aplikacji,
tworzenie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie specyfikacji,
analiza i dokumentacja wyników przeprowadzonych testów,
raportowanie błędów, zakładanie defektów testowych,
analiza błędów oprogramowania,
analiza przepływu transakcji,
korespondencja w j. angielskim/niemieckim,
tworzenie przewodników do testowanych aplikacji.

OCZEKIWANE KWALIFIKACJE:










Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 lub wyżej,
Znajomość języka angielskiego,
umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej,
odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań,
zaangażowanie,
ukierunkowanie na wyniki, sumienność,
umiejętność analitycznego myślenia,
komunikatywność,
kreatywność.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:





praktyczna znajomość narzędzi do zarządzania testami, jak HPQC,
znajomość procesu testowania,
doświadczenie w przygotowywaniu przypadków i scenariuszy testowych,
doświadczenie w testowaniu aplikacji biznesowych.

ZAPEWNIAMY:

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny w językach polskim i angielskim
w temacie podając nr ref. ITAP/ITD/ŁB/CERI/2015. Nie możemy się doczekać, aby powitać Cię w naszym
zespole!
Aplikacje prześlij na adres: kariera@ceri.pl
Dowiedz się o nas więcej: www.ceri.pl lub www.deliverycenter.org
Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez CERI International Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ul.
Traktorowej 148/158, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż
CERI International Sp. z o. o. będzie administratorem dotyczących mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem poinformowany o prawie dostępu i zmiany moich danych osobowych.”.

https://ceri.talentfinder.pl/CandidateRegister.aspx?pid=4&asn=pracuj.pl

