ikubINFO Shpk është kompania më e madhe për enterprise software engineering në Shqipëri.
Me një staf prej mbi 100 zhvilluesish, gjithnjë në rritje, me njohuri dhe eksperiencë të gjerë në fusha të
ndryshme, ikubINFO po zgjeron aktivitetin e tij me projekte ambicioze si brenda dhe jashtë vendit.
Aktualisht, ikubINFO është në kërkim të kandidatëve të apasionuar dhe me eksperiencë në software
quality assurance, të cilët dëshirojnë t’i bashkohen grupit të tij të profesionisteve në pozicionin:

Software Quality Assurance Engineer
Software Quality Assurance Engineer është i përfshirë në aktivitetet e sigurimit të cilësisë gjatë gjithë ciklit
jetësor të zhvillimit të softuerit. Ai kryen testime manuale dhe automatike, funksionale dhe teknike të
softuerit, inspektimet dhe rishikimet, për të siguruar që softueri që po zhvillohet plotëson kërkesat dhe
pritjet e paracaktuara të konsumatorëve dhe luan një rol të rëndësishëm në verifikimin dhe validimin e
sistemit, duke kontribuar kështu në suksesin e përgjithshëm të projektin e zhvillimit të softuerit.
Përgjegjësitë dhe kërkesat kryesore:
• Kupton dhe rishikon kërkesat e sistemit
•Asiston / Krijon planin e sigurimit të cilësisë së sistemit
• Ndihmon në krijimin e një mjedisi testimi për punën e projektit
• Kryen testimin e njësisë, sistemit dhe integrimit të aplikacioneve të zhvilluara. Ky test do të përfshijë
inspektimin, demonstrimin, ekzekutimin dhe analizën
• Kryen teste të performancës, stresit dhe shkallëzimit
• Harton kerkesat sipas test cases, sigurohet që të gjitha kriteret e hyrjes dhe daljes janë plotësuar dhe
nënshkruar, dhe të sigurojnë që të gjitha kërkesat janë hartuar për të testuar rastet
• Dokumentimi i problemeve, mbledhja dhe analizimi i të dhënave, skenarët dhe rastet e testimit të
projektimit, ndërtimi i të dhënave të testimit, ekzekutimi i testimit, raportimi i rezultateve të testimit dhe
mbajtja e mjeteve të testimit dhe mjedisit të testimit
• Menaxhon bibliotekën e testimit të automatizuar, dokumenton metodat dhe proceset për përdorimin
e mjeteve të testimit
• Përveç kësaj, dizenjon shkruan, teston dhe modifikon skriptet e testimit, drejtuesit dhe stacionet për
testimin e sistemeve dhe integrimit të aplikacioneve
• Kryen teste funksionale manuale
• Gjen dhe analizon gabimet, ofron reagime objektive për ekipin e zhvillimit të softuerit, duke ndjekur një
proces të paracaktuar
• Kryeni rishikime dhe inspektime mbi kodin e sistemit dhe rezultatet e tjera të projektit
Njohurite dhe aftesite e kerkuara:
Diplomë universiteti në shkencat kompjuterike ose të ngjashme
• Te jete i/e fokusuar drejt cilesise dhete kete sy për detajet
• Aftësi shumë të mira analitike, aftësi për të menduar ne menyre kritike.
• Aftësi shumë të mira komunikimi me anëtarët e ekipit dhe klientët
• Aftësi për të kuptuar proçeset e biznesit
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• Aftësit të e zhvillimit të softuerit kane avantazh
• Njohja e metodologjive dhe mjeteve të automatizuara të testimit është e preferueshme
• Njohja e IDE për Java, .NET, zhvillimi i celularit është i preferuar
• Aftësi për të punuar në projekte të shumta në të njëjtën kohë
• Përvoja e preferuar 2 vjeçare në zhvillimin e softuerit, sigurimin e cilësisë së softuerit

Kandidatet e kualifikuar duhet te nisin nje leter interesi, CV e perditesuar dhe kopje te dokumentave
mbeshtetese duke perfshire dhe letrat e references ne adresen e e-mailit hr@ikubinfo.al me subjektin
Software Quality Assurance Engineer

“Informacioni personal qe do te vendosni ne aplikimin tuaj do te mbrohet dhe perdoret vetem per
qellime rekrutimi bazuar ne legjislacionin ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale Ligji Nr.9887,
date 10.03.2008
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