PRUFTECHNIK Technology is a part of an
international group PRUFTECHNIK - the world
leader in laser alignment systems for machines
and vibration measurement and analysis.
Our specialists create software dedicated to
diagnostic devices used in industry. Thanks to
our solutions the effectiveness of machines is
improved - potential problems are diagnosed
and eliminated before the failure occurs,
which prevents costly downtime.

Weź udział w

PŁATNYCH PRAKTYKACH LETNICH 2019
Spróbuj swoich sił jako

TEST ENGINEER
 Kiedy?
W miesiącach lipiec-sierpień lub sierpień-wrzesień

 Gdzie?
W naszej siedzibie przy ul. Tynieckiej we Wrocławiu - nowoczesnym budynku z pięknymi widokami z
wielkich okien, strefą chilloutu (pokój z piłkarzykami, taras na dachu), boiskiem piłkarskim i najlepsza
kawą z ekspresu każdego poranka 

 Dla kogo?
Dla każdego, kto:
- może poświęcić 2 wakacyjne miesiące w pełnym wymiarze godzin
- jest studentem ostatniego roku, albo ukończył studia techniczne, najlepiej na kierunku Informatyka,
Mechatronika, Elektronika, Telekomunikacja
- ma ścisły umysł, zacięcie techniczne i logicznie myśli
- jest dokładny, wytrwały i lubi szukać dziury w całym – to są cechy idealnego testera!:)
- a jeśli do tego coś już kodowałeś, znasz Pythona i wiesz co nieco o teorii przetwarzania sygnałów, oraz
słyszałeś o standardach ISTQB, to jesteś kandydatem idealnym 

 Czego możesz oczekiwać?
Zdobycia doświadczenia w manualnym i automatycznym testowaniu oprogramowania,
w pracy w Scrumie
Samodzielnych zadań realizowanych pod czujnym okiem opiekuna praktyk
Uczciwego wynagrodzenia za wykonaną pracę
Wsparcia i życzliwości ze strony doświadczonych kolegów
Fajnej atmosfery
Szansy na zatrudnienie u nas po zakończeniu praktyk
Zapraszamy do aplikowania poprzez poniższy formularz.
Pamiętaj, aby w CV koniecznie zamieścić opisy lub linki do własnych projektów, informacje o
zainteresowaniach zawodowych, kursach/ warsztatach / hackatonach / kołach naukowych itp.
To wszystko pomoże nam lepiej poznać Twoją kandydaturę.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

We kindly inform you that we will contact selected candidates.
For submitting documents, please include the following: “I hereby agree to the processing of my personal data contained in my job application, for the purpose
of present and future recruitment processes. , in accordance with the Act of 10 May 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item
1000) and in accordance with the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016”
We hereby inform that the Administrator of personal data is Pruftechnik Technology Sp. z o.o. with its registered office at ul. Tyniecka 17 in Wrocław, Poland

