
ПОТРЕБНИ ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА
 

    Познавање на процесот за развој на софтвер

    Преферирање на Агилните методологии за развој на софтвер

    Солидно познавање на со Windows серверска и клиентска околината како 

      и останатите Microsost серверски и клиентски апликации

    Работа со SQL Server и манипулација со податоци 

    Познавање и користење на Unified Modeling Language (UML)

    Работа со HTML5, JavaScript, jQuery, Ajax

    Примена на методи за тестирање

    Искуство со еден или повеќе програмски јазици: C#, scripts batch, Shell script

    Работа со Visual Studio 2015 

    Познавање на Team Foundation Server се смета за предност

    Познавање Microsost Test Manager се смета за предност

    Адаптабилно техничко знаење и можност за извршување на повеќе

      задачи во исто време

    Добри пишани и вербално комуникациски способности 

    Развој на генерални и детални спецификации за дизајн 

    Навремено известување и дејствувње проактивно со цел

      намалување на ризиците во софтверските решенија

ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО

Позицијата помлад инженер за квалитет и поддршка развива use-cases и тест сценарија,
изведува мануелни и автоматизирани софтверски тестови, документира и рефинира формални
тест процеси, гради инфраструктура за автоматизирање на тестови и автоматизира селективни
тестови за софистицирани клиент-сервер апликации. Инженерот мора директно да соработува
со инженерите за развој на софтвер, крајните корисници и бизнис аналитичарите.

ТЕХНИЧКИ ОДГОВОРНОСТИ

    Промовирање на квалитет во рамки на организацијата

    Развој на документација за детални тест планови и тест сценарија

      базирани на проектните барања

    Пишување на валидациски процедури

    Инсталација, конфигурација и управување со платформи за

      тестирање на софтвер

    Интеракција со инженери за развој на софтвер за отклонување на проблеми

      откриени во текот на процесот на тестирање (bug lifecycle management)

    Планирање, извршување на функционални, технички, сигурносни,

      перформансни и регресивни тестови

    Користење на различни алатаки за мануелно, автоматски и

      перформансно тестирање

    Валидирање на нови верзии на софверските решенија

    Пишување и доставување на документација потребна за крајните

      корисници (Корисничко и Системско упатство)

    Креирање на Тренинг план и обука за софверските решенија

      наменета за крајните  корисници
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