TESTLEDARE
MED TEAMANSVAR
Image Systems Motion Analysis är världsledande på marknaden för avancerad mätteknik genom bildanalys. Våra produkter används för att utvärdera t.ex. säkerhet i bilar, ballistiska skydd, idrottsutövares prestationer och mycket annat.
Utvecklings- och testavdelningen består idag av 11 personer i Sverige och vi söker nu förstärkning till testteamet i form
av en teamledare med teamansvar. Läs mer om oss på www.imagesystems.se.

TESTTEAMET

Vårt testteam spelar en central roll när vi levererar marknadsledande produkter och projekt över hela världen. Teamet arbetar nära produktledningen och utvecklingsteamet för att ta fram och förbättra våra produkter. Det består idag
av några erfarna och engagerade testare med väl etablerade processer för kvalitetskontroll av våra leveranser, men
behöver växa och utvecklas för att möta en ökad efterfrågan.y.

ROLLEN

Som teamledare spelar du en viktig roll för att utveckla testteamet och de processer som säkerställer funktionen och
kvaliteten i våra produkter. Alltifrån tidiga funktionstester nära utvecklingsteamet upp till fullständiga systemtest före
officiella produktutgåvor. Det blir ditt ansvar att utifrån företagets behov forma och utveckla både testprocesser och
testteamet för att uppnå högsta möjliga kvalitet.
I rollen ingår även att, som en del av testteamet, utföra själva testprocessen på nya produktutgåvor såsom genom
regressionstestning, systemtestning samt automatisk testning. Rollen innebär dessutom kundkontakt för exempelvis
licenshantering och tekniskt stöd.
Positionen erbjuder bra utvecklingsmöjligheter, en flexibel arbetsmiljö och möjligheten att vara en del av ett trevligt,
energiskt och kreativt gäng. Kulturen hos Image Systems är informell och vi strävar efter att ha en prestigelös, kommunikativ och inkluderande miljö.

DIN PROFIL

Vi letar efter dig som kombinerar nyfikenhet och kvalitetsmedvetenhet med tekniska färdigheter. Du är analytisk, gillar
att gå till botten med saker samt sätter kunden först. Det krävs ett eget driv, en förmåga att strukturera och prioritera
eget arbete och en vilja och förmåga att utveckla verksamheten. Du måste också kommunicera mycket väl på både
svenska och engelska.
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Du bör ha
• arbetat med kravanalys och design av testfall, funktionell och icke funktionell testning, dokumentation och
rapportering av utfall, defekter och status
• en teknisk bakgrund kompletterad med relevant högskoleexamen
Vi ser även gärna att du har
• ISTQB-certifiering
• kunskap om Selenium och automatiserad testning
• programmeringserfarenhet (exvis Java)
• ledarskaps- och chefserfarenhet
• erfarenhet av provningar och mätningar
Tjänsten är placerad vid vårt huvudkontor i Linköping.

ANSÖKAN

I den här rekryteringen samarbetar vi med Paragera. Vid frågor är du välkommen att kontakta Åsa Callenfors hos
Paragera (asa.callenfors@paragera.se; 0706-10 12 57) eller rekryterande chef Tomas Chevalier (tomas.chevalier@
imagesystem.se); 013-20 01 75).
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