
 

 

 

 

 

 

 

 

NAM system, a.s. je předním českým výrobcem a dodavatelem technologií pro monitorování a střežení 

stacionárních i mobilních objektů. Jsme společnost s více než 30letou historií a v našich týmech pracuje kolem 

100 zaměstnanců. Všichni se známe a pro práci máme velmi pěkné podmínky. V naší divizi ONI system 

(onisystem.cz) vyvíjíme a dodáváme na trh zařízení pro sledování aut, dětí, psů či kontejnerů. Realizujeme 

vlastní jak webové, tak mobilní aplikace, včetně vývoje hardwaru. Do svého vývojového týmu softwaru 

hledáme manuálního testera či testerku. Další profesní posun bude možný do automatizovaného testování či 

vývoje. 

Nabízíme pracovat na plný nebo zkrácený úvazek (vše dle domluvy). Pozice je vhodná pro studenty vyšších 

ročníků VŠ v IT oboru, kteří se již chtějí zapojit do praxe.  

 

Oslovil tě náš obor? 

Zajímáš se o nové technologie? 

Dej nám o sobě vědět! 

 

 

CO TĚ U NÁS ČEKÁ  

 V první fázi tě seznámíme s našimi produkty, a to jak s jejich softwarovou částí, tak i hardwarovou. 
Vše si osaháš a vyzkoušíš z pohledu konečného uživatele a testera našeho hardwaru a softwaru. 

 Přidělíme ti zkušenějšího kolegu testera, který ti předá své zkušenosti a znalosti postupně tak, abys již 
během krátké doby mohl začít samostatně pracovat – testovat náš software. Testovat budeš dle 
připravených test scénářů, časem bys i tyto scénáře připravoval. Tvým úkolem bude dokumentace 
chyb a jejich zpětné předání vývoji. 
 

PRO SVOU PRÁCI BUDEŠ VYUŽÍVAT TYTO NÁSTROJE 

 Databáze – procházení dat a tvorba SQL dotazů 
 Zadávání ticketů – Gitlab jakožto analogie JIRY 
 Postman – testování API 

 

JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI OD TEBE OČEKÁVÁME 

 IT background  
 Ochotu učit se 
 Analytické a koncepční myšlení 
 Pečlivost a nadšení pro testování 

 

Nástup na pracovní pozici dle individuální domluvy s kandidátem. 

Chceš se stát součástí NAM system týmu?  
 
 
Pokud ano, zašlete svůj životopis a vyplněný dotazník (najdete jej na webu www.nam.cz v sekci Kariéra) na 
e-mail barbora.bialonczyk@nam.cz. Kontaktní osobou je Barbora Bialonczyk, tel.: +420 732 547 397. 
Oceníme, pokud přiložíte i aktuální fotografii. Lépe si na vás vzpomeneme při vyhodnocování výběrových 
řízení. 
 
 

 

 

 

Manuální tester/testerka SW junior 

https://www.onisystem.cz/

