
 
 

 

Csatlakozz a GLS Europe East IT Development csapatához! Folyamatosan növekvő cégként itt olyan projektekben vehetsz részt, amelyek a legújabb 
megoldásokat szállítják globális ügyfeleinknek. Ügyfeleink változatos igényei lehetővé teszik számunkra a különféle projektek közötti mozgást, amely a 

mindennapi munkánk során egy izgalmas lehetőséget jelent, biztosítva, hogy nem ragadunk le egy területen. 

 
Az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat: 

 

Szoftver Teszt Automatizálási Mérnök 
 

Miben számítunk rád? 
Teszt automatizálási mérnökként szükséges, hogy a megfelelő műszaki ismeretekkel felvértezve megtervezd és felépítsd a 

környezetet, a csapatot, valamint kidolgozd azon releváns folyamatokat melyek a minőség biztosítás szempontjából 
esszenciálisak a szoftverfejlesztési folyamatok során. Munkád során a szoftverfejlesztési és release folyamatokba beépülnek 
azok a rutinok, best practise-ek melyek eredményeképpen a tesztelés folyamata automatikussá, hatékonnyá válik, a termék 

minősége pedig garantált. 

 
Feladataid közé fog tartozni: 

• környezeti feltételek felülvizsgálata, megfelelő támogató rendszerek/eszközök kiválasztása 
• teszt esetek beágyazása az automatizált teszt folyamatba; automatizált teszt környezet összeállítása 

• automatizált tesztek implementálása; fejlesztői direktívák, ajánlások megfogalmazása 
• teszteredmények kiértékelése; teszt rendszer és folyamatok dokumentálása 

• követelmények nyomon követése, adaptálása; a feladatok ellátásához szükséges csapat megnevezése 

 
Mit kínálunk az új csapattagunk számára? 

• versenyképes juttatási csomagot, 13. havi fizetés mellett havi cafetériát 
• határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló munkaszerződést; alkalmazotti munkaviszonyt 

• modern irodánk mellett adott a Home Office lehetősége, amihez biztosítjuk a munkaeszközöket és a támogatást 
• természetesen támogatjuk a munkába járást is ingyenes céges busszal vagy autós költségtámogatással 

• folyamatos fejlődési lehetőséget, új kihívások vagy továbbképzés segítségével egy fejlődő, nemzetközi környezetben 
 

Elvárás: 
• 3 év releváns szakmai tapasztalat és felsőfokú végzettség 

• kiváló elemző és probléma megoldó készség, jó dokumentációs készség 
• önállóan koordinál és csapatmunkában is jól teljesít 

• üzleti igények megértése, és annak megfelelő hatékony folyamatok / környezet létrehozása 

• automatizált teszteket támogató eszközök mély ismerete 

 
Nem elvárás:  

• a manuális tesztek végrehajtása, sem a szoftverfejlesztés – ehhez kapsz segítséget 
 

Előnyök: Microsoft alapú technológiák ismerete (.NET, MSSQL) 
Munkavégzés helye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Munkaidő: napi 8 óra, rugalmas munkaidő beosztással és kezdéssel 
Jelentkezés: önéletrajzzal a job@gls-hungary.com e-mail címen (Tárgy: Szoftver Teszt Automatizálási Mérnök) 


