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Náplň práce 

• testování nové funkcionality a oprav; 

• hledání chyb a jejich vyhodnocování; 

• tvorba a údržba testovacích scénářů, automatických testů a skriptů; 

• realizace testů v různých prostředích; 

• sledování a předávání aktuálních trendů ve světě testování; 

• aktivní účast na meetinzích při definici nové funkcionality; 

• komunikace s product ownerem a vývojáři. 

Požadujeme 

• HTML, CSS, JavaScript, výhodou zkušenosti s ASP.NET; 

• základy databází, SQL, XML; 

• minimálně jeden programovací jazyk; 

• angličtina (středně pokročilá). 

Nabízíme 

• innovation time — 20% pracovní doby věnovat vlastním inovacím; 

• flexibilní pracovní dobu; 

• placené přesčasy; 

• možnost vzdělávaní (kurzy AJ, odborné znalosti, soft skills, konference). 
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Kentico Software 

Kentico Software je česká IT firma se sídlem v Brně a lídr světového trhu 

komplexních řešení pro online marketing. Byla založena v roce 2004, v 

současnosti zaměstnává 150 specialistů a své pobočky má v USA, Austrálii a 

Velké Británii. Její software využívá více než 25 000 webových stránek na celém 

světě. Patří mezi ně například Bacardi, Gibson, Mazda, Microsoft, Sony nebo 

Vodafone. Kentico je certifikovaný partner společnosti Microsoft a opírá se o 

širokou partnerskou síť čítající 1 000 digitálních agentur v osmdesáti zemích 

světa. Více informací na www.kentico.com. 

Produkt 

Kentico je komplexní marketingový software pro tvorbu a správu webových 

stránek včetně modulů pro elektronické obchodování, integraci sociálních sítí, 

intranet, online komunity a online marketing. Kentico funguje na platformě 

ASP.NET od Microsoftu jako lokální nebo cloudové řešení, podporuje mobilní 

verze webových stránek a vícejazyčné verze webu, umožňuje optimalizaci pro 

vyhledávače, správu dokumentů a nabízí řadu online marketingových nástrojů. 

Kentico obsahuje 70 předpřipravených modulů, 450 konfigurovatelných 

webových částí a na vyžádání je dostupný také jeho zdrojový kód. 

Pokud máš o tuto pozici zájem, pošli svůj strukturovaný životopis na adresu 

trainee@kentico.com. 
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