
Full Time Testing Specialist @ Trencadis Delivery Team 

Change the game!

Suntem o companie de tehnologie specializată în soluţii de dezvoltare so�ware pentru 
mediul guvernamental și cel de business.
Prin echipe puternic specializate, realizăm proiecte de la zero și oferim servicii pentru toate 
fazele de dezvoltare ale produsului: management, proiectare, dezvoltare, testare și 
implementare.

În ce credem?
Credem că tehnologia trebuie să fie o artă pusă mereu în slujba oamenilor. Credem în echipa 
noastră că poate inova, construi, modela și astfel să contribuie activ la dezvoltarea societăţii. 
Credem că sfârșitul unui proiect bine implementat poate însemna începutul altuia nou.

Dacă ești motivat, încrezător, asertiv și ne demonstrezi că:

Ești om de echipă și te integrezi repede

Aduci claritate și calitate în planurile de testare, manuale și automate

Dacă ești confortabil cu metodologia Agile

Dacă găsești soluţii creative pentru îmbunătăţirea componentei de testare 

În plus, dacă...

Ai terminat o facultate tehnică precum Automatică și Calculatoare, Cibernetică, Politehnică

Ai cel puţin 2 ani de experienţă în câmpul muncii pe QA

Știi bine câteva metodologii de testare, procese și tool-uri specifice

Te descurci bine cu SQL-ul și cu generarea de scripturi 

Ești atent la detalii astfel încât să nu-ţi scape nimic

Te concentrezi pe soluţii

...atunci credem că o să îndeplinești cu succes următoarele responsabilităţi:

Analizezi specificaţiile tehnice ale sistemelor și soluţiilor

Definești scenariile de testare și pregătești testarea în acord cu specificaţiile din documentaţie

Executi testarea end-to-end  și generezi rapoarte clare și utilizabile

Identifici erorile și le documentezi pentru a fi remediate

Ai grijă să centralizezi erorile într-o bază de date pentru o evidenţă a acestora

Dai feedback clar echipei, PM-ului și ai grijă să livrezi la timp.

Odată ce vei fi colegul nostru vei beneficia de:

Pentru mai multe informaţii: www.trencadis.ro

Dacă te apropii cât mai mult de profilul descris mai sus te așteptăm să 
aplici pentru acest job la office@trencadis.ro sau
felix.craciun@trencadis.ro

București

Un salariu atractiv

Posibilităţi de dezvoltare
profesională și personală

O echipă în care nu ai te vei plictisi

O locaţie prietenoasă
în mijlocul orașului

Abonament servicii medicale
la clinică privată


