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Отворена стажантска програма в Qnext Ltd България 
 
Qnext Corp е иновативна софтуерна компания, изключително горда със своя водещ 
продукт FileFlex Enterprise. 
В дигитален свят, пълен с непрекъснати кибератаки и интернет пиратство, Qnext 
използва ZeroTrust технология, която е фокусирана върху непрекъснато подобряване 
на защитения достъп до данни както за организациите, така и за техните 
потребители. 
Намираме се на финалната права да пуснем най-новата си услуга като част от 
семейството на FileFlex Enterprise. Това е напълно интегриран клиент  в Windows 
операциоанната система, който трябва да премине финалния етап на бета тестване, 
преди да бъде предложен официално на нашите потребители. 
Търсим студенти, които да се включат в групата на бета тестерите и да участват в 
процеса на стартирането на тази услуга. Участниците трябва да осигурят пълно 
тестване на клиента от различни потребители в различни Windows среди. 
По време на бета тестването ще ви бъде предоставен достъп до виртуални 
пространства с данни и защитени сървъри. Ще имате достъп до различни файлови 
ресурси. Тестването се състои в преглеждане, споделяне, изтегляне, качване, 
отваряне и редактиране на рзлични видове файлове.  
 
Подробности за стажантската програма: 
 
Продължителност: 2-3 седмици 
Период на провеждане: ноември/ декември 2022 г 
Заетост: 2-3 часа на ден/според ангажиментите на стажантите 
Работа от вкъщи 
Възможност за започване на работа във фирмата 
Получаване на трудово възнаграждение 
 
Изисквания: 
 
Не са необходими специални умения или техническа подготовка; 
Не се изисква опит в тестването – но ще се счита за плюс; 
Опит с операционна система Windows; 
Опит с MS office пакет; 
Собствено компютърно оборудване с Windows OS 10 или 11. 
 
Ще има награди за най-уникалните тестови ситуации. Не се колебайте да бъдете 
креативни по време на тестването си - ние го насърчаваме. 
 
Ако проявявате интерес, очакваме Вашето CV на e-mail denitsab@qnext.com 
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