
Baví tě prozkoumávat/bořit software ze všech stran? Jsi alespoň trochu technicky založený/á?  
Máš smysl pro humor? Jsi odhodlán být tím nejlepším testerem? Pošli mi své CV

Kontaktuj nás, rádi ti poskytneme bližší a doplňující informace: bebrovad@eltodo.cz, mob: 606094229 nebo http://eltodo.jobs.cz, a to i v případě, že máš zájem o jinou pracovní pozici, brigádu či stáž.

Jmenuji se Honza a vedu středisko Rozvoje HW a SW. Můj tým 
„programátorů/vývojářů“, ve kterém není nikdy nuda, do práce chodí rád, 
protože projekty se mění a neděláme pořád to samé. Kromě práce se 
umíme i bavit, chodíme si po práci zahrát squash, badminton ale třeba  

No a co z toho budeš mít? 
• Pokud nemáš žádnou praxi, vezmeme si tě pod svá křídla  

a zapracujeme tě.

• Uvidíš, že práce může být i tvým koníčkem.

• Vyhovíme ti, pokud si budeš potřebovat přes den něco zařídit.

• Dostaneš notebook a telefon.

• Budeš moci využít další firemní benefity (příspěvek na stravování, 
5 týdnů dovolené, 2 dny zdravotní volno (sick days), příspěvek 
na sportovní aktivity, levnější tarif od mobilního operátora i pro 
rodinné příslušníky, lístky na hokej/fotbal, odměna za doporučení 
nového zaměstnance – třeba kamaráda….) 

i jen na pivko. Víme, že testeři jsou nedílnou a důležitou součástí týmu,  
a to v průběhu celého vývoje. Pro  nás  to nejsou „jen ti, co na konci hledají 
chyby“. Pro nás jsou to „hlavně ti, kteří stojí za vývojem od počátku do 
konce“. Přijď se přesvědčit.

Co musíš mít?

V podstatě jen lehkou znalost objektově orientovaného programování, 
webových technologií a databází, zdravý rozum a chuť stát se členem 
našeho týmu. A pokud jsi spolehlivý a pracovitý, máš veliké „plus“. 
Další plusy získáš, pokud se kamarádíš s něčím z tohoto seznamu:

• Zkušenosti se SW testováním a psaním testovacích skriptů

• Zkušenosti s průběžnou integrací (continuous integration)  
a automatickými testy

• Zkušenosti s testovacími skripty pro Javascriptové frameworky 
(Angular, Ember, React apod.)

• Zkušenosti s testovacími skripty pro C# nebo Javu

 

DEVELOPER TESTER

Čtyři. Tři.


