A banki IT egyik legváltozatosabb területe a tesztelés. A csapat tagjaként újabb
és újabb érdekes kihívásokkal találhatod szembe magadat. Most a bank egyik
legfontosabb projektjében nyílik lehetőséged tesztelési tapasztalataid
alkalmazására és további elmélyítésére. Ha elkötelezett vagy a minőség mellett,
rendelkezel tesztelői tapasztalattal és szívesen dolgoznál egy izgalmas feladat
megvalósításán, akkor ez a pozíció remek lehetőség Számodra.

IT TESZTELŐ HITELEZÉSI TERÜLETRE
MI LESZ A FELADATOD?
A megvalósításért felelős csapat tagjaként feladatod lesz az elkészült
fejlesztések tesztelésének, valamint az érintett rendszerek regressziós
tesztelésének előkészítése és végrehajtása. A tesztelés eredményeit a
tesztmenedzsment eszköz segítségével rögzíted. Munkád során
szorosan együtt kell működnöd a tesztelésben érintett IT munkatárakkal
és a tesztelésbe bevont üzleti területek képviselőivel.

MIÉRT ÉRDEMES VELÜNK DOLGOZNI?
csapatként dolgozunk együtt, számítunk egymásra, szakmai és
emberi közösséget alkotunk,
nálunk az emberi kapcsolatok különösen fontosak, legyen szó
ügyfelekről vagy munkatársakról,
nyitott, pozitív légkörben valósíthatod meg önmagad, és nem csak
megélheted, meg is teremtheted a változást, ami előre visz
szakmaiságban, tudásban a legjobbat adjuk: folyamatos szakmai
fejlődést biztosítunk, ahol sikereiddel,
tudásoddal karrieredet folyamatosan építheted,
munkánkat felelősséggel végezzük, mert tudjuk, hogy az
eredményességre mindannyian hatást gyakorlunk
és mindemellett versenyképes juttatásokat kínálunk.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA...
szakirányon szereztél felsőfokú végzettséget,
tisztában vagy a fő tesztelési módszertanokkal és tesztelési
fogalmakkal
többéves (preferáltan minimum 2) tesztelési és teszteset készítési
tapasztalattal rendelkezel,
ismereteid vannak a tesztmenedzsment és hibamenedzsment
rendszerek működéséről és használatáról (HP ALM, Jira)
kommunikációképes írásbeli és szóbeli angol nyelvtudással
rendelkezel,
csapatjátékosként szívesen vennél részt a közös célok
megvalósításában,
előnyt jelent banki hitelezési folyamatok ismerete, valamint Lotus
Domino alkalmazások tesztelésében szerzett tapasztalat.
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