QTEMA söker: Testledare
På QTEMA utvecklas konsulterna tillsammans för att nå sin fulla potential. Vi bygger
individerna och företaget utifrån en kultur som innebär att vi stöttar varandra samt att vi
gemensamt strävar efter att utveckla både oss själva och företaget. Kompetensutveckling är
därför en viktig del av vår företagskultur. Vi ordnar kompetensutvecklingsaktiviteter där vi
både tillsammans och enskilt lär oss mer om såväl senaste tekniken som om nya metoder
inom test. QTEMA är ett modernt konsultföretag som sätter individen i centrum.

Vad kan QTEMA erbjuda dig?
Här är några av våra grundstenar:
•
•
•
•
•

Vi erbjuder FLEX-lön d v s du väljer själv vilken av våra tre lönemodeller som passar
just dig.
Vi genomför kompetensutveckling i grupp och individuellt utifrån medarbetarnas
önskemål.
Våra kunder hittar du i olika branscher med spännande, utvecklande och utmanande
uppdrag.
Här finns kollegor som inspirerar och stöttar.
Vår företagskultur bygger på eget ansvar samt gemensamt ansvarstagande. Vi stöttar
och utvecklar varandra.

Kan du erbjuda QTEMA följande?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har flera års erfarenhet av att arbeta som testledare i komplexa projekt.
Det är meriterande om du har teknisk erfarenhet i botten.
Du har stark ledarförmåga och är van att leda och planera testarbetet i både stora
och små projekt.
Du har förmåga att vägleda kunden i val av t ex testmetod, verktyg etc.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med processutveckling inom
test.
Du har vana av att arbeta i utvecklingsprojekt som bedrivits såväl agilt som av mer
traditionella utvecklingsmetoder.
Du har erfarenhet av olika testverktyg både för planering och testexekvering.
Du har erfarenhet av automatiserade tester och verktyg för automatisering.
Du är ISTQB-certifierad.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från någon eller några av följande
branscher: bank, finans, försäkring, handel, e-handel, myndighet.
Du talar och skriver både svenska och engelska flytande.

Känner du också igen dig i denna beskrivning?
•
•
•
•

Du vill utvecklas och tar själv ett aktivt ansvar för att bredda din egen kompetens. Du
vill också dela med dig av din kunskap till kunder och kollegor.
Du söker en arbetsgivare som kan ge dig utvecklande uppdrag på spännande företag.
Du vill ha flexibilitet att välja en lönemodell om passar dig och tycker att det ska löna
sig att göra ett bra jobb!
Du är framåt, har förmåga att kommunicera och kan uttrycka och beskriva varför du
är rätt person för ett uppdrag.

Vilka är QTEMA?
Vi är ett nischat konsultföretag som verkat inom test- och kravområdena i nästan 30 år. Våra
kunder finns inom flertalet branscher. Förutom konsulttjänster erbjuder vi också
utbildningar inom kvalitetssäkring. Vi har kontor mitt i centrala Stockholm där vi ofta och
gärna samlas.

Kontakt gällande denna roll:
Om du har frågor om rollen kontakta gärna vår konsultchef Anna-Karin Öster:
Mobiltelefon: 070-772 20 25
Email: anna-karin.oster@qtema.se
Din ansökan:
Nu hoppas vi att du känner att detta är ett spännande jobb och du är rätt person. Vi ser fram
emot din ansökan. Du ansöker enklast genom att klicka här: http://info.qtema.se/-soka-jobbinom-krav-och-test-hos-qtema (kan du inte klicka - kopiera länken och klistra in den i din
webbläsare).

