
OFERTY PRAKTYK: 

TESTER 

Praktykant dołaczy do scrumowego zespołu, realizującego wieloplatformowe projekty związane  

z przetwarzaniem oraz wyświetlaniem danych o programach oraz kanałach telewizyjnych. Będzie 

odpowiedzialny za ogólne wsparcie zespołu developersko-testowego. Komunikacja w zespole w dużej 

mierze odbywa się w języku angielskim (nasz klient jest w Holandii).  

Dostarczamy rozwiązania dla m.in. Canal+, Orange, HBO, Fox, Viasat, NBC, RTL, SF Anytime.  

Technologie: 

• .Net (c#),  

• Mongo DB,  

• MS SQL,  

• React,  

• Cypress 

Repozytorium:  

• Git 

Komunikacja w zespole:  

• Slack 

• Jira  

• Confluence 

Kim jesteśmy?  

Jesteśmy jedną z pierwszych trójmiejskich firm technologicznych działających na rynku 

międzynarodowym. 

Aktualne projekty OKE Poland to mariaż telewizji i internetu - telewizja hybrydowa. Pracujemy dla takich 

firm jak Canal +, Vodafone, UPC, SeaChange. 

Mamy własny dział R&D, w którym pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, wykorzystując 

najnowsze technologie, m.in. w obszarze sztucznej inteligencji. 

Branżę IT znamy od podszewki, mamy za sobą wiele innowacyjnych i inspirujących wyzwań i jeszcze wiele 

kolejnych przed nami. Nasze doświadczenia nauczyły nas, że w naszej pracy przede wszystkim trzeba 

stawiać na ludzi i partnerstwo. 

https://oke.pl/  
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Frontend i rozwój aplikacji webowej dotyczący telewizji hybrydowej 

Praca w zespole Frontend’owym realizującym projekt związany z dostarczaniem aplikacji do oglądania 

telewizji oraz treści VOD. Proces wytwarzania oprogramowania w oparciu o metodyki zwinne Agile. 

Współpraca z zespołem developerskim oraz QA z Holandii. 

Zadania: 

• projektowanie i programowanie rozwiązań frontend’owych, 

• testowanie, utrzymanie i optymalizacja istniejącej aplikacji, 

• integracja zewnętrznych serwisów oraz bibliotek. 

Wymagania: 

• znajomość pracy z technologiami: HTML/HTML5, React.js, CSS, JavaScript/TypeScript, 

• dobra znajomość j. angielskiego, 

• znajomość systemów wersjonowania GIT. 

Kim jesteśmy?  

Jesteśmy jedną z pierwszych trójmiejskich firm technologicznych działających na rynku 

międzynarodowym. 

Aktualne projekty OKE Poland to mariaż telewizji i internetu - telewizja hybrydowa. Pracujemy dla takich 

firm jak Canal +, Vodafone, UPC, SeaChange. 

Mamy własny dział R&D, w którym pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, wykorzystując 

najnowsze technologie, m.in. w obszarze sztucznej inteligencji. 

Branżę IT znamy od podszewki, mamy za sobą wiele innowacyjnych i inspirujących wyzwań i jeszcze wiele 

kolejnych przed nami. Nasze doświadczenia nauczyły nas, że w naszej pracy przede wszystkim trzeba 

stawiać na ludzi i partnerstwo. 

https://oke.pl/  

 

https://oke.pl/

