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Ogłoszenie 3/ Manual Tester/VRM/2017
Tomorrow Sp. z o.o. realizuje projekt, którego celem jest stworzenie nowych produktów medycznych
wspierających terapię fobii społecznej przy użyciu rzeczywistości wirtualnej. System
Zamawiający
Tomorrow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot
Przedmiotem ogłoszenia jest realizacja prac na stanowisku Manual Tester

Opis realizowanych prac
Zamawiający poszukuje pracowników do realizacji projektu. Osoby zatrudnione na tym stanowisku
będą odpowiedzialne za przetestowanie opracowanych systemów przed wykorzystaniem ich w
badaniach pilotażowych i właściwych badaniach klinicznych. Będą one zaangażowane w eliminację
wszelkich błędów funkcjonalnych, które potencjalnie mogłyby zaburzyć proces badania klinicznego
lub sprawić, że opracowywany system działałby w sposób odmienny od zaplanowanego.
Rolą Manual Testera będzie przeprowadzanie testów funkcjonalnych oraz technicznych elementów
scen i funkcjonalności systemu. Testy będą wykonywane w dwóch etapach. Przed rozpoczęciem
prototypowania / proof of concept dokonywane zostaną głównie testy techniczne, których celem
będzie eliminacja wszystkich błędów działania systemu informatycznego. Na etapie proof of concept
będą przeprowadzane testy funkcjonalne mające na celu wyeliminowanie niezgodności
opracowanych elementów z założeniami scenariuszy i koncepcji działania danej funkcjonalności.
Manual Tester będzie współpracował ściśle z zespołem programistów i grafików pod nadzorem VR
producera.

Wymagania w stosunku do kandydatów
• Brała udział na stanowisku producenta / managera w co najmniej 3 projektach VR lub
projektach polegających na opracowaniu złożonych systemów multimedialnych z czego
przynajmniej jeden skierowany był dla sektora medycznego.
• Zna biegle obecne technologie VR min (Oculus Rift, HTC Vive, Samsung Gear VR).
• Posiada wykształcenie wyższe.
• Posiada co najmniej 2 lat doświadczenia w pracy jako tester oprogramowania.
Wymiar zaangażowania
Planowany wymiar zaangażowania w realizowane prace ok 80-160 godzin miesięcznie ( do wymiaru
pełnego etatu) w zależności od powierzonych obowiązków, spotkania zespołu programistycznego 2-3
razy w miesiącu. Możliwość pracy zdalnej.

Projekt „System VR Mind™ i VR Mind+™ – badania i przygotowanie do wdrożenia.” umowa nr POIR.01.01.01-00-063/16-00
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zgłoszenia
Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres email: dorota.draczynska@tomorrow.org.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń: ogłoszenie otwarte, nabór w trybie ciągłym.
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