
Brigádník tester zdravotnických 
přístrojů 

Společnost 

BTL Medical Technologies s.r.o. 

Adresa 

Evropská 423/178, Praha – Vokovice 

 
BTL Medical Technologies s.r.o. je mezinárodní výrobce nejmodernějších zdravotnických 
zařízení pro fyzioterapii, kardiologii a estetickou medicínu. Jsme stabilní česká 
společnost s mezinárodním působením. 

Zakládáme si na kvalitě a inovacích. Baví nás nejnovější technologie a každým naším 
produktem posouváme hranice možného. Naše produkty pomáhají zvyšovat kvalitu 
života lidí na celém světě. 

Brigádník tester zdravotnických přístrojů 
Hledáme nadšence pro medicínskou techniku a software testing, který se nebojí týmové 
spolupráce a má zájem podílet se na vývoji SW. Pozice je vhodná i pro studenty, s 
pracovní dobou Ti vyjdeme vstříc. 

Vyvíjíme moderní aplikace s automatickou diagnostikou, kterou budou používat nejen v 
kardiologických ambulancích, ale také v celých nemocnicích. 

Pro tento projekt hledáme fajn kolegu/kolegyni. Pojď se přidat k nám do týmu a dělat 
práci, která má smysl. 

Jako součást vývojového týmu se budeš věnovat: 

• Sledovat, identifikovat a analyzovat zjištěné chyby a jejich následný report. 
• Black Box testování nových funkcí. 
• Spolupracovat s týmem vývojářů na zajištění opravy chyb v SW. 
• Tvorbu dokumentace a testovacích scénářů podle specifikace SW. 
• Vývoj a udržování testovacích nástrojů. 
• Budeš se podílet se na návrhu software s ohledem na testovatelnost a 

automatizované testy. 

Co by se nám líbilo: 

• SŠ/VŠ vzdělání technického směru, aktivní zájmem o obor. 
• Schopnost kritického myšlení a smyslu pro detail, technické myšlení. 
• Znalost anglického jazyka alespoň B1 (čtení, psaní). 
• Uživatelská znalost Windows, Office. 
• Máš čas docházet alespoň 2 dny v týdnu (čas si rozložíš dle potřeby a svých 

možností). 

https://www.mapy.cz/?q=Evropsk%C3%A1%20423%2F178%2C%20Praha%20-%20Vokovice


Výhodou bude: 

• Znalost zdravotnické techniky. 
• Zkušenost s testováním a testovacími procesy. 
• Záliba v IT oboru a v nových technologiích. 

Co Ti můžeme nabídnout: 

• Být u zrodu unikátních technologií pro medicínu. 
• Možnost neustále se učit a rozvíjet. 
• Skvělé a zkušené kolegy, kteří Ti rádi poradí. 
• Zázemí nejmodernějšího vývojového centra (bez open space). 
• Práci v malém týmu zaměřeném na produkt. 
• Prostor pro vlastní kreativitu s minimem procesů. 
• Dlouhodobou brigádu s výhledem práce na HPP. 
• Otevřenou a přirozenou firemní kulturu s jednáním na rovinu. 
• Výbornou dopravní dostupnost (MHD, parkování pro zaměstnance). 

Informace o pozici 

Společnost 

BTL Medical Technologies s.r.o. 

Adresa 

Evropská 423/178, Praha – Vokovice 

Požadované jazyky: Angličtina (Středně pokročilá) 

Zařazeno: Technika a vývoj, IS/IT: Vývoj aplikací a systémů, Věda a výzkum, 

Tester 

Typ pracovního poměru 

Typ pracovního poměru: Brigáda 

Typ smluvního vztahu 

Typ smluvního vztahu: dohoda o pracovní činnosti (DPČ), dohoda o provedení 

práce (DPP) 

Datum práce 

Datum práce: 6.4.2021 – 31.12.2021 

Zadavatel: Zaměstnavatel 

BTL Medical Technologies s.r.o., Leona Lacová 
Evropská 423/178, 16000 Praha – Praha 6, Česká republika 
770 169 508 
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