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Zadavatel  
Icontio CR, s.r.o.  
Vídeňská 121, 619 00 Brno  
info@icontio.com   

Název pozice 
QA Engineer 

Charakter projektu  
Varianta projektu: ideálně Business, možno i Research  
Datum nástupu: dle dohody  
Varianta: 5 měsíců, 4 dny v týdnu 

Představení společnosti  
Společnost Icontio poskytuje komplexní služby od strategického poradenství, analýz procesů, 
projektového řízení, řízení informační bezpečnosti, přes vývoj aplikací na různých platformách 
až po instalace, dohled a správu počítačů, sítí a infrastruktury, včetně dodávky hardware a 
software.  
 
Hlavní oblasti činnosti společnosti jsou:  

 vývoj informačních systémů a aplikací (PM Portál, IQ Doc, UniCom) 

 konzultace v oblasti procesního řízení a projektového řízení 

Náplň práce 
Pokud jsi pečlivý, máš rád perfektní aplikace, baví Tě spolupracovat na vytváření nového 

software a nejsi jen vykonavač předem daných testovacích scénářů, tak hledáme právě tebe! 

Chceme posílit tým o samostatného a kreativního člověka, který převezme zodpovědnost za 

otestování produktu a komplexní zajištění jeho kvality po formální i praktické stránce. Budeš se 

podílet na uživatelském testování našich aplikací, vytvářet testovací scénáře a zapojovat se do 

dalších zajímavých aktivit spojených se zajišťováním kvality. 

Požadujeme 

 Zájem o oblast QA 

 Kritické a analytické myšlení, komunikativnost 

 Angličtinu alespoň na technické úrovni, další jazyk výhodou 

 Cílevědomost, koncepční myšlení, zodpovědnost, kreativitu 

 Samostatnost, proaktivitu a schopnost práce na více úkolech současně 

 

mailto:info@icontio.com
mailto:info@icontio.com


 Icontio CR, s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno, e-mail: info@icontio.com 

Výhodou 

 Znalost SQL 

 Znalost HTML5, CSS, JavaScript, XML, XSLT 

 Zkušenost s automatizací a výkonnostním testováním 

Co můžeš očekávat? 
Naším mottem je spokojený a motivovaný zaměstnanec, proto se snažíme, aby práce byla 
dobře organizovaná a pracovní prostředí bylo neformální a přátelské. Jak se nám to daří, ti 
mohou napovědět fotky na našich profilech na Facebooku nebo LinkedInu.  
Případně nás můžeš navštívit na pravidelné měsíční akci DotNet Beer. 

 Jedná se o placenou stáž 

 Velice přátelskou firemní kulturu 

 Flexibilní pracovní dobu, po zapracování možnost home-office 

 Kreativní a rozmanitou práci na zajímavých projektech 

 Příjemné a motivující pracovní prostředí s nejmodernějšími technologiemi 

 Zázemí stabilní české společnosti 

 Kanceláře s dobrou dopravní dostupností, parkování přímo před budovou 

 Nabídku na stálý pracovní poměr po skončení stáže  

Kontaktní informace 
Mgr. Dominik David 
email: dominik.david@icontio.com   
tel.: +420 604 548 586 
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