Alsidig, professionel og erfaren tester
til TestHusets TestCenter
Er du en udadvendt teknisk tester, som motiveres af muligheden for både at ’nørde’ og at ’være på’ og
en dagligdag med forskelligartede og udfordrende opgaver?
Som tester i TestCenter kommer du til at deltage i alle aktiviteterne forbundet med opgavelivscyklussen - fra presales og
rådgivning til manuel test og udarbejdelse af afsluttende testrapport til kunden.
Så hvis du er praktisk orienteret og har en veludviklet evne til at bevæge dig ubesværet mellem forskellige
abstraktionsniveauer, vil du få muligheden for at bruge dine faglige og personlige kompetencer både i bredden og i
dybden.
Ud over at have flere års erfaring som professionel tester, så er du også konsulent, med stor empati og flair for at forstå
kundens behov og værdikriterier – udtalte såvel som ikke udtalte. Som konsulent er du diplomatisk og professionel og
funderer dit virke i faglighed og et ønske om at løse kundens udfordringer. Du kommunikerer venligt, klart og entydigt og
sikrer dig, at der er enighed om aftaler.
Du vil få en dagligdag præget af hyppige opgaveskift, og du skal trives med, at hvad der måske var i horisonten i går, er
lige foran dig i dag – og omvendt.
Dine opgaver vil ligge inden for følgende områder

-

Analyse og kortlægning af testindsats i komplekse systemer
Facilitering af workshops (test-kickoffs, usecase-workshops, testværktøjsimplementering mv.)
Manuel testdesign og -eksekvering
Testautomatisering – analyse, scripting, eksekvering og vedligeholdelse
Rådgivning og implementering af testværktøjer
Undervisning i testværktøjer for projektledere, testmanagers, testere og udviklere

Personlige egenskaber

-

Serviceorienteret – overfor kolleger såvel som kunder
Opgave- og resultatorienteret – Processen er et hjælpemiddel til at opnå målet
Effektiv – justerer balancen mellem tid, kvalitet og scope
Ansvarsfuld – tager initiativ og opfylder indgåede aftaler
Kvalificeret overblik – har blik for djævlen i detaljen uden at miste overblikket over sammenhængen

Forretningskendskab
Det er en fordel, hvis du erfaring fra bank, forsikring, pharma, stat og kommune.
Kompetencer
Du er som minimum ISTQB Foundation-certificeret og har tre til fem års erfaring som tester. Derudover har du
kompetencer inden for:
Testværktøjer
på højt niveau

Testteknikker
på højt niveau

Testkoordinering

Teknologier,
eksempelvis

HP Quality Center
HP Quick Test Professional
HP Service Test
Rational Quality Manager
Rational Functional Tester
Rational Service Tester
SilkCentral Test Manager
SilkTest
Vienna
Selenium

Usecase-baseret test
Ækvivalenspartitionering
Grænseværdianalyse
Beslutningstabeller
Klassifikationstræer
Tilstandsovergangstest
Udforskende test

Estimering
Planlægning, opfølgning
Koordinering af testteam
Fremdriftsrapportering

SAP
Web
.Net
C#
Java
VB

Kontakt
Hvis du er blevet interesseret, så send din ansøgning og dit CV til HR-konsulent, Heidi Kelman Christensen,
hch@testhuset.dk, telefon 44 979 979. Vi glæder os til at høre fra dig.

TestHuset A/S er en dansk konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i komplette løsninger inden for test
og kvalitetssikring af software. Vi tilbyder konsulentydelser, insourcing af testopgaver og
undervisning/internationale certificeringer. Visionen er at være Danmarks førende konsulenthus på området,
og vi rykker stærkt som Gazelle-virksomhed for tredje år i træk.

