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Komenda, 15. 2. 2017 

 
Zaradi težnje po izboljševanju kvalitete naših obstoječih in novih proizvodov ter s tem povezanih zahtev po 
intenzivnejšem testiranju, v razvojno skupino vabimo novega sodelavca na delovno mesto  
 
 

QA Inženir za avtomatizacijo testiranja  m/ž 
 
 
 
GLAVNE NALOGE  
 

• načrtovanje testnih programov oziroma skript za razne interno razvite testne naprave (Delphi, 
Python, objektno programiranje C++) 

• načrtovanje testnih programov oziroma skript za avtomatizirano testiranje firmware-a (regression 
testing), pretežno v Python-u 

• načrtovanje testne kode za mikrokontroler v C-ju (v sodelovanju z razvijalci firmware-a) 
• izdelava testnih planov in poročil 
• načrtovanje in postavitev testnih postaj za avtomatizirano testiranje 
• pregled obstoječe testne kode in ustrezna nadgradnja 

 
PRIČAKOVANJA 
 

• dobro obvladovanje vsaj enega objektno orientiranega jezika: Python, Delphi, C++ 
• znanje načrtovanja (planiranja izdelave) programa 
• zaželeno poznavanje razvojnih okolij in orodij za razvoj in testiranje mikrokontrolerskih aplikacij (Keil 

uVision, winIDEa, testIDEA, Delphi ipd.) 
• zaželeno poznavanje arhitekture mikrokontrolerjev 
• vsaj 3 leta izkušenj s področja objektnega programiranja 
• inovativnost, analitično razmišljanje, natančnost in doslednost 
• sposobnost samostojnega, kot tudi timskega dela 
• pripravljenost na učenje 
• VI. ali VII. stopnja izobrazbe s področja računalništva, elektro ali druge ustrezne smeri 
• aktivno znanje angleškega jezika 

 
NUDIMO 
 

• delo v dinamični razvojni skupini  
• uporaba naprednih tehnologij in orodij 
• odlične možnosti za strokovni in karierni razvoj  
• stimulativno nagrajevanje 

 
Sodelovanje ponujamo za nedoločen čas s šestmesečno poskusno dobo. 
 
 
Kandidate, ki se prepoznate kot ustrezni, vabimo, da posredujete prijave s podrobnim opisom znanj, 
izkušenj, seznamom izpeljanih projektov in preverljivih referenc na elektronski naslov zaposlitev@rls.si,  
do 25. februarja 2017. 
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