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Опис:  

Фонд Євразія міжнародна організація, фінансування якої здійснюється урядом США, 

діяльність якої спрямована на підтримку реформ державного управління та розвиток 

громадянського суспільства, приймає заявки на посаду Старшого спеціаліста з тестування 

системи електронних аукціонів для проекту Прозорість та підзвітність у держуправлінні та 

послугах (TAPAS) який підтримується USAID/UKaid.  

Старший спеціаліст з тестування відповідальний за контроль якості виконання роботи по 

розробці продукту, включаючи взаємодію між частинами центрального компоненту 

системи. 

Мета 

● Створити окрему процедуру аукціону оренди залізничних вагонів для Укрзалізниці; 

● Адаптувати модуль аукціону оренди залізничних вагонів, задля  збільшення середньої 

ціни оренди за вагон в день; 

● Здійснити інтеграцію з API Укрзалізниці, щоб мінімізувати або уникнути будь-якого обміну 

даними вручну між системою електронних аукціонів та системами організаторів.  

 Обсяг робіт: 

● Розробити API для зв'язку між центральним компонентом та електронними ринковими 

торговими майданчиками; 

● Розробити бізнес-процеси відповідно до документації; 

● Створити модуль аукціону із заданою логікою торгів; 

● Запровадити кластеризоване сховище даних з синхронізацією. Здійснювати кластерне 

зберігання та синхронізацію даних; 

● Розробити технічну документацію на систему. 

 Обов'язки: 

● Підготувати тестові сценарії та тестові завдання; 



● Провести ручне тестування підключених електронних майданчиків; 

● Провести тестування розробленого API; 

● Координація з розробниками програмного забезпечення щодо виправлення помилок; 

● Працювати з інструментом відстеження завдань; 

● Брати участь у заходах з планування та звітності. 

 Навички та кваліфікація: 

Професійний стаж: 3-5 роки 

Високий професійний рівень: 

● знання методологій керування якістю з програмного забезпечення; 

● аналіз технічної документації; 

● досвід роботи з ручними тестами; 

● досвід тестування API (back-end); 

● розуміння принципів систем з високим навантаженням; 

Здатний приймати технічні рішення для поставлених завдань. 

Має доведений досвід роботи із системами високого навантаження. 

Має високий рівень уважності до деталей. 


