
Software tesztelőket keresünk budapesti partnerünkkel való 

együttműködéshez 

 
Cégünk együttműködik Európa egyik legnagyobb, németországi székhelyű 

telekommunikációs és software fejlesztő cégének budapesti leányvállalatával. Közös 

projectjeinkhez keresünk angolul beszélő munkatársakat „Software tesztelő” és „Teszt 
Manager” pozícióba. Ambiciózus, tanulni, fejlődni akaró lelkes kezdőket is! 
  
Feladatkör, információk a munkahelyről:      

• Software tesztelés és hibajavítás  
• Részvétel nemzetközi szoftverfejlesztési projektekben 

• Budapesti szolgálati utak  

• Tesztelő eszközök használata: HP Soft QualityCenter, QuickTestPro, LoadRunner, 
Borland: Silk Center, Silk Test, Silk Performer  

  
Elvárásaik: 

• Felsőfokú szakirányú végzettség 
• Programelemzésben jártasság, hibakeresés, hibafelismerés, hibajavítás, tesztelés  

• Tesztelői vagy programozói tapasztalat 

• Angol nyelv kommunikációs szintű ismerete 
• Utazási hajlandóság, a munkavégzés 2-3 hónapos belgiumi betanulással kezdődik 

• Dokumentációkészítésben tapasztalat: fejlesztői, felhasználói, üzemeltetői  

• SQL, UNIX ismeret 
• Jó problémamegoldó képesség, csapatjátékos attitűd 

  
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

• ISTQB vizsga – később is megszerezhető 

• Java vagy C++ programnyelv ismeret 

• Német vagy Magyar nyelv ismerete 
• Nemzetközi projektben, külföldön szerzett tapasztalat 

• Összeszokott csapatok jelentkezése előnyben 

 
A munkavégzés helye: 

Budapest, Belgium, Németország, Szlovákia 

A kellő tudás és tapasztalat megszerzése után, lehetséges távmunkában is  

 
A munkába lépés időpontja: 

2014 május, június 
 

Munka kapcsolat:  

Fő állásban, vállalkozóként, távmunka lehetőséggel 
 

A felkínált havi jövedelem (brutto): 



Megegyezés szerint. 
 

 

Egyéb előnyök 
•      Érdekes új projektek a legmodernebb technológiával 
•      Munkavégzés kivételes csapatban kiemelkedő szakemberekkel 
•      Korlátlan lehetőségek a szakmai szint fejlesztésére és karriernövekedésre 
•      Hosszú távú munkalehetőség egy nemzetközi csapatban 
•      Magas fizetési lehetőség  
•      Rugalmas munkaidő  
•      Kellemes dinamikus csapatban végzett munka 
•      Iskolázások Budapesten és Németországban 
•      Munkavállalási lehetőség főállásban és vállalkozóként  is 
  

Információk a jelentkező számára 

Amennyiben érdekel a munkalehetőség, kérjük, küld el angol nyelvű szakmai 

életrajzod “.doc” vagy “.rtf” formátumban email címünkre a fizetési igény 

megjelölésével. További információkat az alábbi telefonszámon tudunk adni. 
Hívj bátran, ha van kérdésed. 

  

 
RNDr. Ladislav Fábián 
Ügyvezető igazgató 
  
MicroNet s.r.o. 
Mieru 38, 98401 Lučenec, SK 
Mobile  SK: +421 905 295517 
            HU: +36 20 477 37 90 
Web:    www.micronetsro.sk 
E-mail: fabian.ladislav@gmail.com 
Skype: fala55 
 


