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ТОВ «Інститут математики та системного аналізу»
запрошує на роботу

Аналітик ПЗ
Фахівець з тестування ПЗ

Аналітик ПЗ.

Вимоги до кандидата:

- вища технічна освіта в галузі інформаційних технологій;
- досвід роботи на посаді аналітика від 3 років;
- вміння давати завдання програмістам;
- знання сучасних методологій розробки (RUP, MSF, CMMI та ін);
- знання сучасних методів аналізу бізнес-процесів і керування вимогами;
- знання UML і одного з відповідних інструментів (Enterprise Architect, Rational Rose,
MS Visio);
- розуміння принципів роботи реляційних СУБД;
- вільне володіння українською мовою, бажано - знання англійської мови;
- бажано навички проектування інтерфейсу користувача.

Основні обов'язки:
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-

специфікація вимог (написання технічних документів);
надання програмістам бачення попереднього написання ТЗ;
контроль реалізації програмістами ТЗ;
спілкування з клієнтами, визначення вимог до системи.

Нашим співробітникам ми гарантуємо:

- стабільну конкурентоспроможну заробітну плату;
- комфортний офіс компанії і вдале місце розташування офісу компанії зі зручною
транспортною розв'язкою;
- забезпечення обідами за рахунок компанії;
- корпоративне медичне страхування за рахунок компанії (по закінченню 6-місячного
терміну роботи в компанії);
- в разі виробничої необхідності - навчання (сертифікація фахівців, навчання на
тренінгах, семінарах, корпоративна бібліотека);
- 5-денний робочий тиждень, нормований робочий день;
- гнучкий робочий графік;
- оплачувану щорічну відпустку 24 календарних дня у зручний для співробітника пору
року;
- оплачувані лікарняні листи;
- офіційне оформлення трудових відносин з першого дня виходу на роботу.

Якщо Ви відчуваєте в собі сили для реалізації амбітних планів нашої компанії,
запрошуємо Вас стати невід'ємною частиною нашого молодого і дружного колективу,
який вірить в себе, свої сили і в успішний розвиток нашої компанії!
У разі зацікавленості, прохання висилати своє резюме із зазначенням вакансії за
адресою: відправити резюме
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Фахівець з тестування ПЗ.
Вимоги до кандидата:

- закінчена вища технічна освіта;
- вміння тестування;
- вміння писати звіти з тестування;
- знання основ програмування;
- базові знання в області ООП, знаннями основ СУБД;
- базові знання SQL;
- вміння написання і роботи по Test Case;
- володіння ОС Windows 9x/Me/NT/2000/XP, програми MS Office (Word, Excel) на рівні
досвідченого користувача;
- вільне володіння українською мовою.

Додаткові вимоги:

- бажано знання принципів автоматизованого тестування та скриптових мов;
- вітається знайомство з Rational Robot (невеликий обсяг підтримки) і TestComplete
(основний інструмент).

Основні обов'язки:

-

планування процесу тестування версій програмного забезпечення;
документування процесу тестування;
здійснення тестів (ручних і автоматичних);
оцінка результатів тестування.
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Нашим співробітникам ми гарантуємо:

- стабільну конкурентоспроможну заробітну плату;
- комфортний офіс компанії і вдале місце розташування офісу компанії зі зручною
транспортною розв'язкою;
- забезпечення обідами за рахунок компанії;
- корпоративне медичне страхування за рахунок компанії (по закінченню 6-місячного
терміну роботи в компанії);
- в разі виробничої необхідності - навчання (сертифікація фахівців, навчання на
тренінгах, семінарах, корпоративна бібліотека);
- 5-денний робочий тиждень, нормований робочий день;
- гнучкий робочий графік;
- оплачувану щорічну відпустку 24 календарних дня у зручний для співробітника пору
року;
- оплачувані лікарняні листи;
- офіційне оформлення трудових відносин з першого дня виходу на роботу.

Якщо Ви відчуваєте в собі сили для реалізації амбітних планів нашої компанії,
запрошуємо Вас стати невід'ємною частиною нашого молодого і дружного колективу,
який вірить в себе, свої сили і в успішний розвиток нашої компанії!
У разі зацікавленості, прохання висилати своє резюме із зазначенням вакансії за
адресою: відправити резюме
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