Jarvis Atölye Danışmanlık Tic.Ltd. Şirketi Takım Arkadaşları arıyor….
Başvurularınızı huseyinp@jarvis.com.tr veya info@jarvis.com.tr ‘ye gönderebilirsiniz.

Yazılım Test Uzmanı
Genel Nitelikler ve İş Tanımı
Pazarlama ve Sadakat Uygulamaları Bilgi Teknolojileri Test Süreçlerinde çalışmak üzere;
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
En az 1 yıl Yazılım test süreçlerinde çalışmış
Temel SQL bilgisine sahip,
BT Test Süreçlerini bilen, süreçleri uygulamış,
Tercihen Test Otomasyon konusunda bilgili ve öğrenmeye açık,
Yazılım altyapısı olan,
Analitik düşünce yapısına sahip olan,
Ekip çalışmasına yatkın,
Değişime açık,
Gelişim ve öğrenmeye istekli,
Güçlü iletişim becerilerine sahip olan,
Stresli iş ortamında çalışmaya yatkın,
Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip,

İş Tanımı
Sadakat ve Pazarlama yazılımı süreçleri üzerinde Test Süreçlerini (Integration, Regression,
Acceptance) ve TEst yönetim süreçlerini uygulamak,
Test süreçlerinde yazılımların tüm kritik noktalarında oluşabilecek sorunları öngörüp gerekli tüm test
senaryolarını oluşturmak ve koşmak, zamanında raporlamak,
Test süreçlerinde bulguları zamanında JIRA kullanarak açmak, takip etmek,çözülenleri kapatmak ve
rapor üretmek,
Gerekli olduğu sürece otomasyon testleri koşmak
(Appium, Selenium, Cucumber, Ruby, Java, Gherkin, vb. kullanarak),
Test yönetim araçları hakkında bilgi sahibi (JIRA ,TestRail,),
Agile/Waterfall süreçleri içerisinde takım oyuncusu olarak görev yapmak,
Yapılan testlerde temel seviyede SQL kullanmak,
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25 yılı aşkın kurumsal şirketlerde çalışarak edinilen deneyimle kurulan Jarvis olarak biz,
müşteri sadakati ve motivasyonu sağlamaya yönelik programlar geliştiren, müşteri
deneyimlerini değiştiren ve tüm bunlar için veri yönetimini baz alan tasarım ve çözüm
atölyesiyiz.
Biz kurumların müşterileri ile ilişkilerini yönetmeyi ve zenginleştirmeyi teknoloji ile davranışı
motive etmeyi ve bilimle, satışı artırmayı oyunlaştırma ile birleştiriyoruz. Kurumun
rekabetüstü davranarak müşterileri ile zengin ilişkiler kurmasını sağlamak, bu ilişkiyi
anlamlandırmak ve kurumun daha uzun süreli ve karlı ilişkiler kurabilmesi için öngörüleri
oluşturmak ve öngörü odaklı pazarlama iletişiminden sadakat stratejileri ve program tasarım
ve yönetimini gerçekleştirmeye kadar geniş bir alanda özelleştirilmiş sadakat hizmetleri
sunuyoruz.
Yazılım Geliştirme Uzmanı
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Üniversitelerin tercihen Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun,
RESTFull Servis ile Web Uygulamaları geliştirmede yeni minimum 1-2 yıl deneyimi olan(
yeni mezun ve/veya 3 veya 4.sınıfta okuyan), SOAP Web Servisleri konusunda bilgi
sahibi
Yeni teknolojileri takip eden ve bu teknolojileri içinde bulunduğu geliştirme ortamına
uygulayabilen,
Kodlama standartları, kaynak kontrol yönetimi ve testi de dahil olmak üzere tam yazılım
geliştirme yaşam döngüsü için profesyonel yazılım mühendisliği en iyi uygulamalarını
aktif olarak uygulayabilen,
Tercihen CRM/Sadakat Yazılımları konusunda bilgi sahibi,
Aşağıdaki teknolojiler konusunda tecrübeli ve bilgi sahibi,
▪
JAVA (Apache Tomcat, Spring Boot, Hibernate)
▪
Web teknolojileri (PrimeFaces, CSS, ReactJS)
▪
MySql, MsSql Server ve ya Postgresql
▪
CI ve CD süreç ve araçları (Git, SVN)
▪
Atlassian Tools Suite (Jira, Confluence, Trello)
Sonuç odaklı, dikkatli, detaylara önem veren, sürekli değişime ve öğrenmeye açık, ekip
çalışmasına yatkın, yaratıcı, araştırmacı, insan ilişkileri kuvvetli,
Sorumluluk alma bilinci yüksek, farklı proje/görevleri yürütme ve tamamlama konusunda
başarılı, yoğun iş temposunda çalışabilen,
Düzenli raporlama alışkanlığı olan ve dokümantasyona önem veren,
Müşteri odaklı çalışma disiplinine sahip,
Teknoloji takibi ve gerektiğinde ilgili partiler ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek için
gerekli düzeyde İngilizce bilen,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

Rol ve Sorumluluklar:
•

•
•
•

Rekabet koşullarında müşteri taleplerini hayat geçirmek için çevik çalışma yöntemleri ile
iş üreten geliştirme takımında diğer ekip arkadaşları ile yakın çalışarak, uygulamaların
geliştirmesini yapar,
Ürün ve çözümlerin yazılım mimarisini, teknik ve fonksiyonel yol haritasını belirler, tüm
yazılım ve geliştirme yaşam döngüsünden sorumludur,
Devreye alım sonrası destek ve kod değişikliği gerektiren konularda ilgili yazılımların
gerçekleştirilmesinden sorumludur,
AR-GE vizyonu kapsamında yenilik ve ürünleştirme fırsatlarını bütünsel bir bakış açısı ile
gözetir ve gerekli aksiyonları alır.
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25 yılı aşkın kurumsal şirketlerde çalışarak edinilen deneyimle kurulan Jarvis olarak biz,
müşteri sadakati ve motivasyonu sağlamaya yönelik programlar geliştiren, müşteri
deneyimlerini değiştiren ve tüm bunlar için veri yönetimini baz alan tasarım ve çözüm
atölyesiyiz.
Biz kurumların müşterileri ile ilişkilerini yönetmeyi ve zenginleştirmeyi teknoloji ile davranışı
motive etmeyi ve bilimle, satışı artırmayı oyunlaştırma ile birleştiriyoruz. Kurumun
rekabetüstü davranarak müşterileri ile zengin ilişkiler kurmasını sağlamak, bu ilişkiyi
anlamlandırmak ve kurumun daha uzun süreli ve karlı ilişkiler kurabilmesi için öngörüleri
oluşturmak ve öngörü odaklı pazarlama iletişiminden sadakat stratejileri ve program tasarım
ve yönetimini gerçekleştirmeye kadar geniş bir alanda özelleştirilmiş sadakat hizmetleri
sunuyoruz.
Önyüz Geliştirme Uzmanı
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Üniversitelerin tercihen Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun,
ReactJS ile Java Web Uygulamaları geliştirme konusunda deneyimli,
Yeni teknolojileri takip eden ve bu teknolojileri içinde bulunduğu geliştirme ortamına
uygulayabilen,
Kodlama standartları, kaynak kontrol yönetimi ve testi de dahil olmak üzere tam yazılım
geliştirme yaşam döngüsü için profesyonel yazılım mühendisliği en iyi uygulamalarını
aktif olarak uygulayabilen,
Webservice ve REST API bazlı yazılım geliştirme tecrübesi olan,
Tercihen CRM/Sadakat Yazılımları konusunda bilgi sahibi,
Aşağıdaki teknolojiler konusunda tecrübeli ve bilgi sahibi,
▪ Web teknolojileri (ReactJS, PrimeFaces, CSS)
▪ Responsive Kodlama
▪ CI ve CD süreç ve araçları (Git, SVN)
▪ Atlassian Tools Suite (Jira, Confluence, Trello)
Sonuç odaklı, dikkatli, detaylara önem veren, sürekli değişime ve öğrenmeye açık, ekip
çalışmasına yatkın, yaratıcı, araştırmacı, insan ilişkileri kuvvetli,
Sorumluluk alma bilinci yüksek, farklı proje/görevleri yürütme ve tamamlama konusunda
başarılı, yoğun iş temposunda çalışabilen,
Düzenli raporlama alışkanlığı olan ve dokümantasyona önem veren,
Müşteri odaklı çalışma disiplinine sahip,
Teknoloji takibi ve gerektiğinde ilgili partiler ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek için
gerekli düzeyde İngilizce bilen,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

Rol ve Sorumluluklar:
•

•
•
•

Rekabet koşullarında müşteri taleplerini hayat geçirmek için çevik çalışma yöntemleri ile
iş üreten geliştirme takımında diğer ekip arkadaşları ile yakın çalışarak, uygulamaların
geliştirmesini yapar,
Ürün ve çözümlerin yazılım mimarisini, teknik ve fonksiyonel yol haritasını belirler, tüm
yazılım ve geliştirme yaşam döngüsünden sorumludur,
Devreye alım sonrası destek ve kod değişikliği gerektiren konularda ilgili yazılımların
gerçekleştirilmesinden sorumludur,
AR-GE vizyonu kapsamında yenilik ve ürünleştirme fırsatlarını bütünsel bir bakış açısı ile
gözetir ve gerekli aksiyonları alır.
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Yazılım Test Uzmanı
Genel Nitelikler ve İş Tanımı
Pazarlama ve Sadakat Uygulamaları Bilgi Teknolojileri Test Süreçlerinde çalışmak üzere;
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
En az 1 yıl Yazılım test süreçlerinde çalışmış
Temel SQL bilgisine sahip,
BT Test Süreçlerini bilen, süreçleri uygulamış,
Tercihen Test Otomasyon konusunda bilgili ve öğrenmeye açık,
Yazılım altyapısı olan,
Analitik düşünce yapısına sahip olan,
Ekip çalışmasına yatkın,
Değişime açık,
Gelişim ve öğrenmeye istekli,
Güçlü iletişim becerilerine sahip olan,
Stresli iş ortamında çalışmaya yatkın,
Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip,

İş Tanımı
Sadakat ve Pazarlama yazılımı süreçleri üzerinde Test Süreçlerini (Integration, Regression,
Acceptance) ve TEst yönetim süreçlerini uygulamak,
Test süreçlerinde yazılımların tüm kritik noktalarında oluşabilecek sorunları öngörüp gerekli tüm test
senaryolarını oluşturmak ve koşmak, zamanında raporlamak,
Test süreçlerinde bulguları zamanında JIRA kullanarak açmak, takip etmek,çözülenleri kapatmak ve
rapor üretmek,
Gerekli olduğu sürece otomasyon testleri koşmak
(Appium, Selenium, Cucumber, Ruby, Java, Gherkin, vb. kullanarak),
Test yönetim araçları hakkında bilgi sahibi (JIRA ,TestRail,),
Agile/Waterfall süreçleri içerisinde takım oyuncusu olarak görev yapmak,
Yapılan testlerde temel seviyede SQL kullanmak,

