Senior Automata teszt fejlesztő
Céginformáció
Az ASH Szoftverház Kft. egy magyar tulajdonú, stabil hátterű cég, fő tevékenységi
köre az egyedi szoftverek fejlesztése és támogatása.
Fő küldetésünk a magas szaktudást igénylő, komplex fejlesztési feladatok minőségi
ellátása. Tisztában vagyunk vele, hogy a magyar informatikai piac kisméretű
szereplőjeként a magas minőségű projekt végrehajtás lehet az az előny, amivel
kitűnünk a mezőnyből, ezért a tesztelés kiemelt szerepet kap nálunk.
Ha szeretnél egy olyan helyen dolgozni, ahol a tesztelés nem csak egy szükséges
rossz, hanem a fejlesztési és projekt folyamatok szerves része, és elkötelezett vagy
a magas minőségű szoftverek készítése mellett, akkor nálunk a helyed!
Feladatok:








Saját fejlesztésű webes alkalmazásokhoz automatizált e2e tesztek készítése.
o Automatizáláshoz szükséges módszerek, minták kidolgozása.
o Automatizált tesztek készítése.
o Teszt által jelzett hibák elemzése.
Junior automata tesztfejlesztők munkájának irányítása.
Manuális tesztelők bevonása az automatizált tesztesetek készítésébe
(megfelelő felület kialakításával)
Teljesítmény tesztek készítése, futtatása.
Fejlesztőkkel, business analystokkal, való szoros együttműködés a fejlesztés
során (agilis szemlélet).
A releasek kiadásakor regressziós tesztek végrehajtása.

Továbblépési lehetőség tesztcsapat vezetői pozícióba.
Elvárások:





Minimum 3 éves webes e2e automata teszt fejlesztői tapasztalat.
Minimum 1 éves webes e2e automata teszt fejlesztői tapasztalat SPA
alkalmazás tesztelésében selenium alapú framework használatával.
Automatizált tesztek írásához szükséges programozói képességek.
Source control system (lehetőleg git) készség szintű ismerete, minimum 2
éves tapasztalat.





Valamilyen ticketing rendszer (pl. JIRA) használatában legalább 2 éves
tapasztalat.
HTML DOM teszteléshez szükséges ismerete.
Általános elvárások:
o Kiemelkedő hibakeresési elemzői szemlélet (root cause analysis).
o Kiemelkedő analitikus gondolkodás.
o Jó kommunikációs készség.
o Csapatjátékos és képes önálló munkavégzésre attitűd.
o Kreatív, agilis, rugalmas hozzáállás.
o Kezdeményező, probléma-megoldó hozzáállás.

Előnyt jelent




Protractor ismerete.
Angular 2+ alkalmazás tesztelési tapasztalat.
Teljesítmény tesztelő eszköz (Jmeter) imserete.
ISTQB képesítés.
Agilis módszertanokban szerzett ismeret, tapasztalat.
CI/CD toolok ismerete (Jenkins).
SQL tapasztalat



SoapUI ismerete







Amit kínálunk








Inspiráló szakmai légkör
Továbbképzési lehetőségek
Jó hangulat, rugalmas munkaidő, közös programok
Korszerű fejlesztési, tesztelési eszközök, módszertanok
Korrekt, a szintednek mindig megfelelő fizetés, laptop
Hosszú távú munkalehetőség
Nyelvi képzési lehetőség

Munkavégzés helye
Budapesti irodánk vonzáskörzetében. (Esetenként home office)
A jelentkezésedet az info@ashszoftverhaz.hu címen várjuk.

