
Inginer QA   

Tipul ofertei 
 

Full time 

Nivel carieră 
 

Cu experienţă de minim 3 ani in programare Java si in QA 

Oraș  
 

Bucuresti 

Domeniile 

ofertei 
 

IT/ Telecom - Software / Programare 

Finanţe - Bănci / Instituţii financiare 

Pozitii 

disponibile 
 

1 

 

 

 

Companie financiară cu business solid în România angajează Inginer QA pentru proiectele sale 

în derulare. 

Descrierea rolului: 

Suntem în căutarea unui Inginer QA pentru dezvoltarea și execuția testelor automate, dar și a 
testelor manuale exploratorii necesare asigurării calității produselor informatice din portofoliul 
companiei. 

Responsabilitățile inginerului QA includ construirea și implementarea testelor, depanarea lor și 
definirea acțiunilor corective necesare îmbunătățirii produselor testate. De asemenea, în 
responsabilități intră revizuirea cerințelor de sistem și urmărirea metricilor de calitate a produselor 
testate (cum ar fi densitatea defectelor pentru modulele testare și numărul erorilor deschise) 

Cerințe: 

• posesia cunoștințelor aprofundate a metodologiilor software QA, a uneltelor și proceselor 
implicate de aceste metodologii 

• experiență în redactarea clară, concisă și cuprinzătoare a planurilor de test și a 
scenariilor de test 

• experiență dovedită în software QA (Cucumber, Selenium, REST API) 

• experiență dovedită în dezvoltarea software în limbaj Java 

• experiență directă în testarea de tip white box și black box 

• experiență directă cu unelte de testare automată (de exemplu Jenkins, Gitlab) 



• cunoștințe solide de SQL și scripting 

• cunoștințe solide de lucru în mediu colaborativ (Git, Jira) 

• experiența de lucru într-un mediu de tip Agile/Scrum constituie un plus 

• experiența cu testarea de performanță și/sau testarea de securitate constituie un plus 

• experiența anterioară DevOps constituie un plus 

• cunoașterea SO de tip UX (LINUX, UNIX) constituie un plus 

• cunoașterea conceptelor tehnologiilor de virtualizare constituie un plus. 

Abilități: 

• abilități de comunicare și lucru în echipă; 

• abilități analitice și conceptuale 

Oferta: mediu de lucru profesionist, posibilităţi de dezvoltare profesională, pachet salarial 
competitiv. 
 
Precizare: Activitatea se desfăşoară numai la sediul companiei. 
 


