شرکت توسن بهمنظور تأمین و تکمیل سرمایه انسانی جهت فعالیت در زمینه ارائه راهکارهای بانکداری الکترونیک ،از شما عالقمهمندان دعوت به همکاری مینماید.
از متقاضیان تقاضا میشود برای ارائه مشخصات و سوابق کاری خود به سایت careers.tosan.comمراجعه فرمایند.
شرایط احراز

عنوان شغل


برنامه نویس موبایل ( (Android

برنامه نویس موبایل ()iOS

برنامه نویس جاوا

مرتبط(سال)

تجربه کار با ورژنهای مختلف  .Android SDKآشنایی با Libraryها و APIهای اندروید



آشنایی با مفاهیم Object Oriented



تسلط به Java SE



آشنایی با Android UI Design Patterns



آشنایی با  mavenو source control



تسلط به زبان انگلیسی (خواندن)



مدرک تحصیلی کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار IT ،و رشتههای مرتبط



تسلط به  Swift ،Objective-Cو Cocoa Touch



آشنایی با مفاهیم Object Oriented



آشنایی با iOS UI Design Patterns



آشنایی با فریمورکهای CoreData ،Foundation ،UIKit



آشنایی با زبان جاوا و  source controlمزیت محسوب میشود



تسلط به زبان انگلیسی (خواندن)



مدرک تحصیلی کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار IT ،و رشتههای مرتبط



آشنایی با مفاهیم Object Oriented





حداقل سابقه کار

تسلط به Java SE
آشنایی با پایگاه داده مزیت محسوب می شود
تسلط به زبان انگلیسی (خواندن)



مدرک تحصیلی کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزارIT ،

برنامه نویس .Net









تسلط به زبان C#

آزمونگر فنی و مهندس کنترل کیفیت
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آشنایی با مفاهیم Object Oriented
آشنایی با  WCFو .NET Remoting
تسلط به زبان انگلیسی (خواندن)

2

آشنایی با ساختار  .Net Frameworkو C# Core
آشنایی با  WPFو زبان  C++و آشنایی با مباحث نوین برنامه نویسی مزیت محسوب می شود.
مدرک تحصیلی کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزارIT ،
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترIT ،و علوم کامپیوتر
آشنا با مفاهیم پایگاه داده بخصوصOracle
آشنایی با مهندسی نرم افزار و متدولوژی های تولید.
آشنایی با برنامه نویسی ،سیستم عامل لینوکس و تکنولوژی های تحت وب و جاوا .
آشنایی با تست نرم افزار و کنترل کیفیت.

2






شناخت مناسب از سیستم عامل  Linuxو تسلط بر کاربری آن.
آشنا با روشها و استانداردهای موجود در زمینه آزمون و طراحی آزمون نرم افزار.
دارای تجربه در زمینه راه اندازی چارچوب خودکارسازی آزمون نرم-افزار.
دارای دانش فنی یا تجربه در زمینه امنیت اطالعات

