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Stanowisko:  Tester Aplikacji Mobilnych 

Firma: LookSoft Sp. z o.o. 

Looksoft jest wiodącym developerem aplikacji mobilnych w Polsce. Firma tworzy aplikacje 

biznesowe i marketingowe oraz oferuje kompleksowe usługi w zakresie testów, zarządzania 

aplikacjami w marketach i realizacji kampanii mobilnych. Własny zespół programistów  

i specjalistów mobile przygotowuje rozwiązania na różne platformy: smartfony, tablety, smart TV, 

konsole do gier, AR (np. Oculus). Firma znana jest z produkcji dedykowanego oprogramowania na 

urządzenia przenośne, aplikacji użytkowych oraz marketingowych i brandowanych. W portfolio 

Looksoft jest ponad 250 projektów zrealizowanych na zlecenie największych wydawców, 

marketerów, operatorów komórkowych, producentów telefonów oraz domów mediowych i agencji 

reklamowych. 

Zakres obowiązków:  

 Sprawdzanie zgodności aplikacji ze specyfikacją 
 Przeprowadzanie testów funkcjonalnych aplikacji na urządzeniach 

mobilnych 
 Współpraca z działem programistów i Project Managerem 

 Przygotowywanie scenariuszy oraz danych testowych 
 Monitorowanie i obsługa błędów aplikacji 
 Analiza, planowanie i wykonywanie testów regresywnych 

 Analiza wyników i raportowanie rezultatów testów. 
 

Oczekiwania wobec kandydatów:   

 Doświadczenie w testowaniu aplikacji na urządzenia mobilne 

 Bardzo dobra znajomość systemów mobilnych: iOS, Android, WP 
 Znajomość metod testowania oprogramowania zgodnie ze standardem 

ISTQB 

 Doświadczenie w przygotowywaniu scenariuszy testowych oraz 
raportowaniu wyników testów  

 Znajomość systemów zarządzania projektami: Jira, Redmine 
 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 

 Zdolności analityczne, kreatywność i umiejętność rozwiązywania 
problemów 

 Znajomości bieżących trendów w Internecie, w tym social media 

 Mile widziana znajomość narzędzi do automatyzacji testów 
 Mile widziany certyfikat ISTQB 

  
 
Oferujemy:  

 Prowadzenie innowacyjnych projektów dla uznanych firm polskich i 
zagranicznych 

 Prywatną opiekę medyczną 

 Dofinansowanie karty Multisport 
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 Nieformalną i przyjazną atmosferę pracy 
 Możliwość rozwoju 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę wysyłać na adres praca@looksoft.pl 

Do aplikacji prosimy dopisać klauzule: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa o Ochronie danych Osobowych z 
dnia 29.08.1997 r. Dz. Ust. Nr 133 poz. 883". 

 


