
Quality Assurance Consultant

Hledáme QA Consultanta, pro kterého je každý technický zádrhel spíš zábava než problém. Někoho, kdo se nebojí 
ponořit do studia fungování systémů a kdo ověří, zda vše běží hladce a dle požadavků. Musíš být zodpovědný a mít 
radost z tvorby softwarového produktu, na který se naši zákazníci můžou spolehnout. 

Přidej se k českému technologickému startupu. Zjisti, jaké to je, když tě práce baví, realizuj se. Pojď to toho se 
Safetica Technologies.

Ověřovat vysokou kvalitu software. Nová i stávající funkcionalita musí být odladěná předtím, než jde k zákazníkům, 
a ty na to dohlédneš. S tím ti pomůžou například testovací scénáře, které budeš průběžně aktualizovat.

Příprava prostředí. Abys mohl ověřit, že u zákazníků bude náš software bez problémů fungovat, tak je potřeba 
simulovat reálná data a systémy, které se v praxi používají.

Spolupráce na projektech. Budeš se podílet na projektech, kde v týmu s vývojáři či zákaznickou podporou dodáte 
funkční řešení našim zákazníkům.

Dobrá znalost OS Windows nebo Linux. Umět restartovat počítač v případě potíží nestačí.

Samostatnost a odpovědnost. Dostaneš zadání a bude na tobě, jak jej vyřešíš. Nečekej frontu denních úkolů.

Chuť učit se nové věci. Práce u nás znamená, že se neustále budeš vzdělávat v nových technologiích a postupech.

Základy SQL, abys dokázal ověřit, jaká data se nachází v databázi.

Výsledky své práce uvidíš hned a bude tě těšit, že s každým řádkem kódu ušetříš spoustu manuálních činností.

Naučíš se spoustu nových věcí a získáš zkušenosti na zajímavých projektech.

Možnost rychlého kariérního růstu spojeného s rychlým růstem firmy.

Přátelské a neformální pracovní prostředí otevřené novým nápadům.

Řešíme velké výzvy, děláme celosvětově unikátní řešení a naše práce nás baví.

Spousta benefitů jako příspěvky na sport, podpora vzdělávání, flexibilní pracovní doba, teambuildingy, účast na 
konferencích…

Pozice vhodná i pro studenty, práce minimálně na 4/5 úvazek.

Místo pracoviště: U vodárny 2965/2, Brno – Královo Pole.

Na jobs@safetica.com pošli životopis anebo odkaz na Linkedin profil.

Pokud pozice není pro tebe, doporuč známého a získej 15 000 Kč.


