
 

 

Nabídka pracovní stáže studentů MUNI v rámci 
projektu Interim 

 

Pracovní pozice: Azure Quality Asurance 

 
Pracoviště: Brno. 
 
Varianta: Business. 
 
Nástup: Nástup je po domluvě možný i mimo období semestru (již během prázdnin). 
 
Odměna: Stáž je finančně odměněna paušálem + závěrečná odměna po splnění cílů. 
 
Informace o společnosti:  
Jsme česká společnost působící v Brně, zabýváme se zejména problematikou bezpečnosti a šifrování dat, 
využívání výpočetní techniky zaměstnanci a management koncových stanic. K těmto účelům vyvíjíme 
vlastní software, který prodáváme zákazníkům zejména v ČR a SR, a nad tímto software poskytujeme také 
různé služby. Aktuálně realizujeme zásadní rozvojový projekt, pracovní stáž bude jeho součástí. 
 
Www: www.sodatsw.cz 
 
Popis stáže: 
Studentovým úkolem bude provést vývoj automatizovaných testů pro webovou službu běžící ve Windows 
Azure. A to od analýzy technologií testů, zpracování testů, programování testů a až po vyhodnocení testů. 
Během stáže bude student řešit následující úkoly: 
 

 Analýzu existujících technologií. 

 Analýzu technických možností řešení testovacího klienta. 

 Návrh testovacího klienta a programování testů. 

 Vyhodnocení výsledků testů v existujících nástrojích (viz analýzy) či vlastní. 
 
Student bude v rámci plnění tohoto úkolu komunikovat s pracovníky vývojového a produktového oddělení, 
seznámí se s chodem firmy a může spolupracovat i na dalších činnostech, které by byly předmětem jeho 
zájmu a bavily ho. Student bude během stáže vykonávat samostatnou tvůrčí práci. 
 
Možnost spolupráce i po ukončení projektu Interim. 
 
Předpoklady: 

 Znalost programování v C# a práce s REST Api. 
 
Přijímací řízení: 

1. Vstupní test v podobě domácího úkolu. 
2. Profesní životopis 
3. Osobní domluva na podmínkách spolupráce. 

 
Kontakt: Roman Štěpánek (roman.stepanek@sodatsw.cz) 
 
 
Pozn: V jednom okamžiku bude působit v naší společnosti jeden nebo dva stážisti. Po dobu stáže budou 
zodpovědní jednomu zvolenému vedoucímu, který jim bude zadávat práci. Díky tomu nemůžeme bohužel 
vyhovět každému zájemci o stáž. Mějte to prosím na paměti, až nám budete posílat životopis a ukončený 
domácí úkol. 

http://www.sodatsw.cz/
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