
 
 

 

 

Jeśli Twoja obecna praca lub projekt, znudziły Ci się, nie widzisz możliwości rozwoju, chcesz podjąć nowe wyzwanie  
albo po prostu chcesz zarabiać więcej.  

Wyślij swoje CV!!! 
 

Tester Oprogramowania (nr ref.: TO/12/2017) 

Miejsce pracy:  Warszawa  

 
Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe 

 Min. dwa lata doświadczenia na stanowisku testera oprogramowania 

 Znajomość zagadnień związanych z testowaniem i jakością oprogramowania 

 Umiejętność analitycznego myślenia 

 Umiejętność rozwiązywania problemów.  

 Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole 

 Praktyczna umiejętność posługiwania się systemami do rejestracji błędów (np. Redmine, Mantis, JIRA)  

 Dobra organizacja pracy 
 

Mile widziane: 

 Certyfikat ISTQB 

 Znajomość SQL 

 Znajomość zagadnień i doświadczenie w automatyzacji testów 

 Doświadczenie w branży płatności bezgotówkowych 
 
Obowiązki: 

 Tworzenie przypadków i scenariuszy testowych 

 Przygotowywanie danych testowych 

 Wykonywanie testów: funkcjonalnych, integracyjnych, wydajnościowych, stabilności i niezawodności 

 Raportowanie wykrytych błędów 

 Raportowanie statusu testów i poziomu jakości testowanego produktu 

 Ścisła współpraca z zespołem projektowym w celu uzyskania wysokiej jakości produktu końcowego 
 
Oferujemy: 

 Pracę w zespole profesjonalistów  

 Atmosferę opartą na współpracy, zaufaniu i dzieleniu się wiedzą  

 Udział w ciekawych i innowacyjnych projektach informatycznych  

 Opiekę medyczną 

 Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia, zaangażowania i osiąganych wyników 

 Dobre warunki zatrudnienia (umowa o pracę) 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@comp-ci.pl 
z dopiskiem w temacie maila nazwy stanowiska: Tester Oprogramowania (nr ref.: TO/12/2017) 
 
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu 
rekrutacji. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia przyszłych 
rekrutacji. 
Administratorem danych jest Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa. 
Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z obecną lub przyszłą rekrutacją (w zależności od zaznaczonej opcji). 
Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści 
danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.” 

 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

mailto:rekrutacja@comp-ci.pl

