
 
INFORMATION TECHNOLOGIES & SOFTWARE DEVELOPMENT 

 

Hľadáme  väčší  počet  TESTEROV  pre spoluprácu s nemeckým 

partnerom 

Naša firma spolupracuje na vývoji a testovaní softvérového riešenia pre multinacionálnu telekomunikačnú 
firmu so sídlom v Nemecku a jej dcérskou spoločnosťou v Budapešti. Do tohto projektu hľadáme väčší 
počet anglicky hovoriacich spolupracovníkov na nasledujúce pozície: TESTER a TEST MANAGER. 

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste 

• Testovanie softvéru a odstraňovanie porúch  
• Komunikácia so zahraničnými kolegami počas procesu zavádzania a testovania  

• Účasť na medzinárodných projektoch vývoja softvéru 

• Zahraničné služobné cesty 

• Práca s testovacími nástrojmi ako napr.: HP Soft QualityCenter, QuickTestPro, LoadRunner 
Borland:  Silk Center, Silk Test, Silk Performer  

 

Požiadavky na zamestnanca 

• Od záujemcov očakávame základné vedomosti vo vybranej oblasti a ochotu absolvovať  2 - 3 
mesačné zaškolenie v Belgicku na osvojenie potrebných znalostí. 

• VŠ vzdelanie a skúsenosti v smere vývojár alebo tester 
• Znalosť angličtiny na komunikačnej úrovni 
• SQL a Unix  
• Zručnosť v riešení problémov a schopnosť pracovať v tíme, 

 
Je výhodou 

• ISTQB certifikát  -  možnosť získať neskôr ! !  

• Znalosť nemčiny a/alebo maďarčiny 
• Základné znalosti JAVA , C++ alebo C# 
• Skúsenosti získané v zahraničí na medzinárodných projektoch, 
• Vítané je prihlásenie zohratých tímov so skúsenosťami 

 
Miesto práce 

 Budapešť, Belgicko, Nemecko, Slovensko  
Neskôr pre skúsených v prípade záujmu bude možné pracovať aj diaľkovo. 
 

Termín nástupu  

2014 máj, jún 



Druh pracovného pomeru  

hlavný pracovný pomer,  živnosť, na dohodu 

Ponúkaný plat (brutto)  

dohodou 

Iné výhody  

• Práca na zaujímavých, nových projektoch s najmodernejšími technológiami  
• Veľké možnosti odborného rozvoja, kariérneho rastu a jazykového vzdelávania  
• Práca vo výnimočnom tíme so špičkovými odborníkmi 
• Dlhodobé pracovné miesto v medzinárodnej spoločnosti 
• Nadštandardné finančné ohodnotenie 
• Pružný pracovný čas s pevnou časovou zložkou 
• Práca v príjemnom a dynamickom kolektíve mladých ľudí 
• Dlhodobé školenie v Maďarsku a v Nemecku s plnou výplatou 
• Možnosť pracovať na plný úväzok aj na živnosť 

 
Informácie pre uchádzača  

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite prosím motivačný list spolu so štruktúrovaným 
životopisom v anglickom jazyku na dole uvedenú e-mailovú adresu v “.doc” alebo “.rtf” 
formáte. V motivačnom liste uveďte aj názov pozície, o ktorú sa uchádzate a očakávaný 
hrubý plat.  
 

 

RNDr. Ladislav Fábián 
konateľ  
 
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 
 

 
Kontaktovať a viesť v databáze budeme len vybraných uchádzačov. V prípade, že máte záujem byť vedený v 
databáze uchádzačov o zamestnanie našej spoločnosti, uveďte prosím vo svojej žiadosti aj súhlas s archiváciou 
Vašich osobných údajov podľa z. č. 428/02 v nasledovnom znení:  
 

"V súlade so zákonom 428/2002 Z.z. súhlasím, aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých 
úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo ináč zaznamenané v 
informačnom systéme vedenom spoločnosťou MicroNet s.r.o., za účelom a v rozsahu potrebnom k 
spracúvaniu údajov prevádzkovateľom. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé." 

 


