QA/ TESTER/ AUTOMATIZACE
Přední česká IT firma hledá posilu do svého týmu

Hledáme parťáka, který nám pomůže s testováním. Očekáváme, že máš jak manuální, tak i
automatizované testování v malíčku. Rozšíříš 2 členný tým QA a společně se šéfkou Ivetkou a
ostatními se vrhneš do práce! Budeš to právě ty, kdo bude reportovat chyby a dávat doporučení
vývojovému týmu. Nakoukni do světa testingu ve firmě, která mění vzdělávání po celém světě.

Pojď k nám testovat, pokud:
● máš praktickou zkušenost s automatizovaným testováním (např. Selenium),
● rád zkoumáš nové technologie a hledáš možnosti jak zlepšit svět testování,
● bys rád navrhoval nebo se podílel na nastavování systému testování,
● umíš programovat v jakémkoliv jazyce (ideálně JS/TS, C#), výhodou znalost HTML, CSS.
Jak bude vypadat tvůj den:
● testuješ naše aplikace vyvíjené pro různá zařízení (Online/ Win native/ VR, MR)
● připravuješ testovací strategii a píšeš testovací scénáře,
● komunikuješ s ostatními členy vývojového týmu,
● vyvíjíš a udržuješ automatizované testy,
● reportuješ chyby a výsledky testů,
● podporuješ Customer support v oblasti ryze technických problémů (Customer support
3rd level).

Co nabízíme:
● Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, výkon práce v Brně i remote, nástup možný
ihned /dohodou.
● Pružnou pracovní dobu, možnost pracovat z home office, sick days.
● Program pro kariérní růst - osobní rozvoj a sebevzdělávání patří mezi naše klíčové
hodnoty, čemuž odpovídá péče, kterou zaměstnancům poskytujeme.
● Firemní benefity – multisport karta, stravenkový paušál, zaměstnanecký účet u Banky
Creditas, skvělá káva, fruits day, dog-friendly office.
● Rodinnou a přátelskou atmosféru, pravidelné firemní akce a teambuildingy (gaming
sessions, workout sessions, movie nights, BBQ na firemní zahrádce atd.).

Pro více informací nás kontaktuj na adrese andrea@lifeliqe.com. Rádi se s Tebou potkáme i
osobně u nás na firmě a ukážeme Ti na čem pracujeme :)

Napsali o nás:
Forbes během 2020 jarního lockdownu
Kraj otevřel první učebnu pro digitální vzdělávání
Mění se vybavení učeben a kabinetů, školy mají možnost učit děti prostřednictvím digitálních
programů
České zdravotnické školy budou moci využívat inovativní virtuální program jako první na
světě
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