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Quality Assurance Intern
TelebidPro е българска софтуерна фирма. Повече от 5 години предоставяме специализирана
разработка на продукти и услуги (пълен цикъл - проектиране, разработка, съпорт и
консултации, мониторинг, системна интеграция, Business Intelligence) на клиентите ни.
Стремим се да сме малък и висококвалифициран екип, залагаме на постоянното обучение и
усъвършенстване, както лично на всеки, така и в системите, които създаваме.
Нашата стажантска програма е с възможност за гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часов
работен ден и е за период от 6 месеца. Ще имате ментор, който ще ви помогне в първите ви
стъпки в това ново приключение. След приключване на стажа, ще имате опция да
продължите кариерата си с нас!
Стажът ще ви даде възможност да се запознаете с всеки един етап от процеса на
производство и поддръжка на софтуер, както и ще научите много и ще бъдете включени в
реални проекти.
Ние предлагаме:
------------------------* Обучение, стаж и възможност за работа на половин или пълен работен ден за най-добре
представилите се по време на стажа.
* Приятна и приятелска работна среда в екип от млади професионалисти.
* Ментор, който да ви помага и насочва с поставените задачи.
* Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения.
Отговорности:
---------------------* Провежда функционални изпитания на софтуер.
* Информира колегите си за откритите дефекти. Отчита резултатите от изпитанията, като
създава възможно най-кратки, ясни и съдържателни отчети. Съдейства на колегите си при
възпроизвеждане и локализиране на забелязани дефекти.
* Създава и поддържа планове за тестове и тестови сценарии.
* При необходимост изготвя документация и инструкции за използване на програмните
продукти и системи.
* Следи за правилното и навременно разрешаване на открити проблеми в софтуерния
продукт.

bul.”Gotse Delchev” 103,, Sofia 1408, Bulgaria, phone: (+359 895) 443838, mail: career@telebid-pro.com,
www.telebid-pro.com

Какво е необходимо, за да станете стажант:
-----------------------------------------------------------------* Логическо и аналитично мислене, внимание към детайла.
* Желание и амбиция за развитие в IT областта.
* Много добри компютърни умения - работа с Office пакет и/или google spreadsheet.
* Основни познания в IT областта.
* Английски език (за документация).
* Релевантно образование.
Кандидатствайте като попълните Формата за кандидатстване или изпратете CV на
career@telebid-pro.com.

Крайният срок за кандидатстване е 10 март 2020 г.

