
Tester w sektorze Telekomunikacja 

| Nowy Sącz | 
 
Numer referencyjny: T/TO 

Jesteś zafascynowany branżą IT ale jednocześnie nie widzisz się w roli programisty? 
Lubisz gdy porządek wygrywa z chaosem i bardziej niż innych rażą Cię niespójności, 
niedokładność i bylejakość? Chciałbyś poznać od środka najnowsze technologie 
telekomunikacyjne jak 5G, FTTH czy SON i pracować przy ich wdrażaniu 
u wiodących operatorów na całym świecie? Nie bez znaczenia jest dla Ciebie praca 
w polskiej firmie, z polskim zarządem, podejmującym decyzje i wyzwania 
bez zbędnych formalizmów? Aplikuj, bo wydaje się, że czekamy na Ciebie! 

PROFIL PRACOWNIKA 

• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: teleinformatyka, 
telekomunikacja, informatyka, automatyka/robotyka, matematyka, ekonometria 
oraz pokrewne) 

• Umiejętność analitycznego myślenia 
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego 
• Zdolność do planowania własnej pracy i współpracy w zespole 
• Dobra znajomość podstawowych pakietów oprogramowania biurowego 

i systemu windows 
• Mile widziane 

o podstawowa wiedza z zakresu programowania, baz danych 
i środowisk/systemów operacyjnych (np. Linux) 

o znajomość: SoapUI, JMeter, Postman, Selenium, TestNG, Allure, 
REST API, Swagger, JIRA 

TWOJE ZADANIA 

• Praca w metodologii scrum w jednym z zespołów produktowych 
lub projektowych 

• Analiza testowa i opracowywanie przypadków i scenariuszy testowych 
• Testy wytwarzanego oprogramowania, raportowanie wyników oraz zgłaszanie 

defektów 
• Planowanie i przygotowywanie testów automatycznych 
• Pomoc przy opracowywaniu dokumentacji i szkoleń dla użytkowników 
• Możliwość rozwoju na ścieżce: 

 
o technicznej - specjalisty w zakresie danego produktu, testów 

automatycznych 
o menadżerskiej – koordynatora/kierownika testów, praca projektowa 

z klientem 

DLA CIEBIE 



• Możliwość zwiększenia kompetencji i doświadczenia zawodowego przy 
współpracy z najlepszymi specjalistami w sektorze telekomunikacyjnym 

• Różnorodne i ambitne projekty o charakterze międzynarodowym 
• Indywidualny plan szkoleń i konferencji dopasowany do Twoich potrzeb 

rozwojowych 
• Praca w stabilnej i odpornej na globalne kryzysy branży IT 
• Work life balance dzięki elastycznym godzinom pracy 
• Przyjazna atmosfera pracy w zgranych zespołach, nastawionych na dzielenie 

się wiedzą 
• Możliwość udziału w akcjach i wydarzeniach promujących aktywny tryb życia 
• Dostęp do prywatnej opieki medycznej dla Ciebie i Twojej rodziny 
• Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aplikacji poprzez 
formularz na naszej stronie: https://kariera.comarch.pl/praca/tester-w-
sektorze-telekomunikacja/ 
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