În anul 2000 MIND CTI a intrat pe piața dezvoltatorilor de produse software din Romania. Până în
momentul de față compania se bucură cu o echipa de 300 de angajați în orașul Iași și peste 350
de angajați în întreaga lume. Cu un sistem de training și mentorship bine pus la punct, angajaților
MIND li se oferă uneltele și informațiile necesare pentru dezvoltarea unei cariere împlinite în
industria IT. În cei peste 15 ani de existență, MIND a reușit să devină unul dintre cei mai
importanți dezvoltatori de billing software și solutii de call accounting, cu numeroși clienți în peste
44 de țări din întreaga lume. Compania se mândrește cu angajații săi și urmărește o echipă
alcătuită din oameni proactivi, cu un spirit de echipă dezvoltat și cu dorința de a pune pasiune în
ceea ce fac.
Software tester
Job description:
● As a Software Tester the responsibilities will include:
● Performing document analysis to identify possible non conformities between
requirements and software (including technical documentation);
● Analyzing requirements and design specifications and determining test scenarios;
● Designing, documenting and executing test scenarios from the test plans, implementing
test automation suites/scripts;
● Troubleshooting problems and narrowing down problem areas;
● Resolving issues by working closely with application software development, system lab
support, systems engineering, and other needed organizations;
● Writing detailed and accurate bug reports in English.
Job requirements:
● Experience with automated testing tools is a plus;
● Student in the last year or graduate in Computer Science or related field;
● Knowledge of SQL language and database servers(Oracle): performing queries, ability to
understand SQL code;
● Testing & technical skills;
● Ability to understand business and functional requirements;
● Exceptional attention to detail and ability to recognize errors;
● Well – organized, reliable, resultoriented;
● English language skills;

●

Good communication and interrelation skills.

Puteți aplica la următoarea adresă: mihaela.gutu@mindcti.com

