Manuální Tester
Přední česká IT firma hledá posilu do svého týmu

Jsme česká firma měnící svět vzdělávání
prostřednictvím svých interaktivních 3D
pomůcek pod značkou Corinth a Lifeliqe.
Učitelé a studenti ve více než sto zemích
používají naše modely pro pochopení složité
látky a zatraktivnění (nejen distanční) výuky.
Desítky partnerů po celém světě šíří náš
interaktivní obsah pro oživení svých
výukových platforem a publikací.

Zapoj se do našeho týmu, který vytváří online
verzi aplikace a pomoz nám digitalizovat
vzdělávání! Více informací o firmě Corinth a
aplikacích vyvíjených v úzké spolupráci se
sesterskou firmou Lifeliqe nalezneš na:
corinth3d.com/cs/corinth-online
lifeliqe.com/products

Co bychom potřebovali, aby jsi uměl/a? 💪
● Mezi tvé přirozené vlastnosti patří systematičnost, analytické myšlení a zvídavost
● Nebojíš se věci cíleně rozbíjet, a následně vylepšovat a zdokonalovat
● Máš základní IT znalosti:
○ uživatelská znalost MS Windows, nástrojů sady MS Oﬀice
○ Google Sheets
○ znalost základů HW a práce s různými zařízeními
● Zajímáš se o moderní technologie ve vzdělávání (výhodou)

Co bude tvojí náplní práce?
● Manuální testování našich aplikací (native, online) a VR simulací
● Report bugů do Redminu
● Spolupráce s vývojáři, designery a grafiky a komunikace napříč týmem
Co nabízíme:
● Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, výkon práce v Brně i částečný remote, nástup
možný ihned /dohodou.
● Pružnou pracovní dobu, možnost pracovat z home oﬀice, sick days, 5 týdnů dovolené.
● 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, mobilní tarif, skvělá káva a zdravé drinky, 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 HR@corinth3d.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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