
vettünk aktívan részt, az oktatásügyben pedig az 
egyik szomszédos ország online oktatási 
felületének fejlesztésében és tesztelésében 
vettünk részt. A bővülő ügyfélköröknek 
köszönhetően elsődleges célunk, hogy új kollégák 
felvételével szélesítsük a meglévő skillset-ünket.
Azoknak a jövőbeli kollégáknak, akiknek fejlődési 
céljuk van és ambiciózusak, motiváltak a fejlődés 
iránt, ezek számára minden lehetőség adott az 
Accenture-n belül. Mivel elsősorban külföldi 
ügyfelekkel rendelkezünk, ezért a nyelvtudás az 
kiemelkedően fontos számunkra. Angol és német 
nyelvtudás, ezek az elsődleges szempontok. 
Illetve pont amiatt, mert külföldi ügyfelekkel 
dolgozunk, sokszor előfordul, hogy utaznunk kell 
külföldre. Ez elsősorban Nyugat-Európát jelenti 
jelenleg, de akár Távol-Keletre is van 
lehetőségünk utazni. A tesztelő csapat jelenlegi 
felépítése elsősorban szenior kollégákból áll. 
Pontosan ezért szeretnénk junior kollégákkal 
bővülni.
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Bakó Béla vagyok, a testing csapatban 
dolgozom, jelenleg Test Manager-ként. 
Budapesten jelenleg közel 20 főből áll a testing 
csapat. A nemek megoszlásában 50-50 
százalék, ami szerintem kimagasló cégen és 
országon belül is. Elsősorban test automation-
nel foglalkozunk, de jellemző a manuális 
tesztelés is. Általánosságban a tesztelést, mint 
olyan, megfogalmazni egy kicsit nehéz, de úgy 
mondanám, hogy talán a fejlesztők által 
elkészített alkalmazások, alkalmazásmodulok 
ellenőrzése, az ügyfelek által támasztott 
követelmények üzleti, meg technológiai 
követelmények mentén.
A légkör és a közösség szerintem szintén 
kiemelkedő. Nagyon kevés helyen tapasztaltam 
ennyire baráti társaságot és összetartó 
társaságot, akár magánéletben, akár a szakmai 
hozzáállásban a kollégák által. Mindenki 
közvetlen, mindenki kommunikatív, nagyon 
könnyű együtt dolgozni ezáltal az emberekkel, 
akik itt a csapatban vannak nálunk.
A tesztelői csapaton belül igyekszünk a 
piacvezető technológiák alkalmazására. 
Elsősorban itt meg tudom említeni a Selenium-
ot különféle programnyelvekkel, mint a Python, 
Java, C Sharp vagy akár Javascript, de 
igyekszünk az új technológiák bevezetésére is. 
Megemlíthetem itt akár a Tosca-t, mint „model 
based testing tool”.
Budapesten több iparágat is lefedünk, meg 
tudom említeni a gyógyszeripart, a biztosítót, a 
repülést, a bankokat, az autóipart vagy akár az 
oktatást. Az autógyártásban meg tudnám 
említeni az egyik nagy nyugat-európai 
automatív céget, akik számára viszonteladói 
szoftver fejlesztésében és tesztelésében
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