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Jeżeli jesteś osobą wysoce zorganizowaną, wiarygodną i odpowiedzialną, lubisz pracować zgodnie z 
ustalonymi procedurami, to jesteś osobą, której szukamy. Poszukujemy bowiem osoby dokładnej, 
niezawodnej i skutecznej w realizacji powierzonych zadań do objęcia stanowiska: 

Młodszy Tester Oprogramowania. 
Miejsce pracy: Lublin (niepełny etat) 

Na stanowisku Młodszy Tester Oprogramowania Twoim głównym zadaniem będzie weryfikacja 
niezawodności działania naszego systemu. Będziesz to robić zgodnie z wypracowanymi przez nas 
standardami oraz procedurami, testując oprogramowanie manualnie oraz pisząc testy automatyczne. 
Nie obawiaj się, całą wiedzę merytoryczną pozyskasz od nas na szkoleniach, które przygotują Cię do 
pracy na stanowisku. Rozpoczniesz współpracę z nami w niepełnym wymiarze pracy z możliwością 
przejścia na pełen etat. 

Jeżeli więc chcesz z nami programować przyszłość, dołącz do nas! 

 

Obowiązki: 
Do głównych obowiązków na tym stanowisku należeć będzie: 

• realizacja testów manualnych oprogramowania, 

 planowanie i pisanie testów automatycznych, 

 opisywanie i raportowanie znalezionych błędów w wewnętrznym systemie pracy, 

 przygotowywanie raportów z listą usprawnień do produktu, 

 praca zgodnie z obowiązującymi standardami oraz procedurami. 
 

Wymagania:  

Od idealnego kandydata oczekujemy: 

• skrupulatności, systematyczności oraz dokładności, 

• umiejętności analitycznego myślenia, samodzielności, dociekliwości oraz jasnego 

formułowania myśli, 

• znajomości obsługi komputera od strony użytkowej (Windows / MS Office / Przeglądarki 

internetowej). 

Dodatkowym atutem będzie: 

• zainteresowanie branżą poligraficzną, 

• kierunek studiów zarządzanie, ekonomia, finanse. 

 

Oferujemy:  

• szkolenia przygotowujące do pracy na stanowisku, 

• kontakt z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, 

• miłą atmosferę w pracy oraz prowadzenie projektów w metodykach zwinnych (SCRUM), 

• dogodną lokalizację biura w nowoczesnym biurowcu (ul. T.Zana 32A, XII piętro). 
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Aplikowanie: 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z nami prosimy o przesłanie swojego CV i listu 

motywacyjnego na adres praca@startechnology.pl podając w tytule nazwę stanowiska pracy, na 

które jest składana aplikacja. 

Dodatkowo napisanie w treści wiadomości email odpowiedzi na 5 poniższych pytań: 

 Dlaczego Twoim zdaniem jesteś idealnym kandydatem do tej pracy? 

 Dlaczego zależy Ci na otrzymaniu tej pracy? 

 Dlaczego takie stanowisko Cię interesuje? 

 Czego oczekujesz od pracy, która da Ci poczucie spełnienia? 

 Dlaczego uważasz, że jesteś osobą wyjątkowo dobrze zorganizowaną? (przedstaw co najmniej 3 

przykłady ze swojego życia o tym świadczące). 

 

 
W wiadomości prosimy dołączyć klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." 
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