
 atraktívny vernostný program pre dlhoročných 
pracovníkov

 odmeňovací a prémiový systém

 dovolenka nad rámec

Na čo sa môžete tešiť

Máš nemčinu v malíčku a baví ťa práca s počítačom?

Ak áno, pridaj sa do nášho tímu.

Naša ponuka pre teba:

• firemná kultúra, ktorá je založená na priateľskom a neformálnom  prostredí

• prostredie, ktoré intenzívne podporuje vzdelávanie a odborný rast

• samostatné vedenie a zodpovednosť za projekty v oblasti testovania 

poistných produktov

• koordinovanie procesu testovania

• samostatná príprava odborných funkčných testov

• podpora a poradenstvo v odborných otázkach pre kolegov, prípadne 

zákazníkov

• komunikácia s ostatnými testermi a vývojármi z materskej spoločnosti v Nemecku, 

ako aj s tými slovenskými 

• vedenie zákazníkov počas procesu testovania a zavádzania našich produktov

• pracovné cesty do zahraničia

• dlhodobá spolupráca

Konzultant/tester softvérových aplikácií

 pružný pracovný čas s pevnou časovou 
zložkou od 9:00 do 15:30 hod.

 každoročne deň plateného voľna 31. 12.

 podpora zamestnancov pri dlhodobej 
práceneschopnosti 

 kurzy anglického a nemeckého jazyka 
priamo na pracovisku

 firemné podujatia

 stravné lístky, príspevok na individuálne 
aktivity, posilňovňa, masáže

• Miesto práce
Žilina

• Jazykové požiadavky
Nemecký jazyk (B2)

Naprogramuj si svoj úspech

Predpoklady pre túto prácu:

• veľmi dobré komunikačné schopnosti v nemeckom jazyku

• základy SQL a XML

• úspešne ukončené SŠ alebo VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa 

• prax v poisťovníctve, praktická znalosť poistných 

produktov a práce s poistným informačným systémom je 

výhodou

• samostatnosť, presnosť, zodpovednosť

• Druh pracovného pomeru
Hlavný pracovný pomer
Živnosť

• Základná zložka mzdy
1400 € brutto mesačne + variabilná zložka mzdy 
vo forme pravidelných prémií a benefitov podľa 
Personálnej a sociálnej politiky spoločnosti 

Spoločnosť msg life Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nemeckej skupiny msg life Gruppe, ktorá patrí k vedúcim softvérovým a poradenským

spoločnostiam zaoberajúcich sa vývojom IT riešení v oblasti medzinárodných finančných a poistných služieb. K zákazníkom podnikateľskej skupiny msg life

patria predovšetkým poisťovacie spoločnosti zamerané na poskytovanie životného a majetkového poistenia, ako aj inštitúcie ponúkajúce produkty

podnikového dôchodkového zabezpečenia. Produkty msg life Gruppe sú jedinečnou kombináciou odborných finančných a poistných poznatkov

a inteligentných IT riešení. Rastieme spolu s našimi zákazníkmi. Sprevádzame ich pri budúcich výzvach a pritom si zachovávame naše princípy a nároky na

kvalitu.

Ak Vás ponuka zaujala, neváhajte a pošlite svoje CV na adresu jobs.sk@msg-life.com. Pre viac informácií kliknite 
na našu webovú stránku www.kariera.msg-life.sk.

Využi svoju príležitosť 
na maximum

mailto:jobs.sk@msg-life.com
https://kariera.msg-life.sk/

