
 

Testledare till TUI 
 
TUI är ett av världens största reseföretag och leverantör av integrerade resor – vi erbjuder därmed en 
spännande plats för en karriär inom IT-utveckling! Vi växer konstant och söker därför nu en Testledare 
till vårt Test och kvalitetssäkrings team. 
 
Funktionen för Test- och Kvalitetssäkring har en viktig roll inom organisationen och vi strävar alltid 
efter att bidra till att leverera fantastiska reseupplevelser till våra kunder. Allt vi gör fokuserar på att 
leverera pålitliga, trygga lösningar som ger upplevelserika minnen till våra resenärer. Som Testledare 
har du en viktig roll gällande våra tekniska lösningar och löpande utvecklingsprojekt, samt 
kvalitetssäkring inom olika verksamhetsområden. Du rapporterar till chefen för Test- och 
Kvalitetsäkringsteamet och vi sitter i fräscha lokaler i centrala Stockholm, med utsikt mot Stadshuset.  
 
Din roll 
I rollen som Testledare hos oss kommer du att verka i en dynamisk och snabbt växande miljö, där du 
har en betydelsefull roll i kedjan för våra tekniska lösningar. Du kommer att ingå i löpande projekt och 
team som jobbar agilt och som präglas av engagemang, samarbete och prestigelöshet. Vi gillar att 
experimentera och lära oss nya saker för att ständigt utvecklas och förbättras. Du ingår i ett Test- och 
kvalitetssäkringsteam med fokus att arbeta enligt riskbaserad teststrategi.  
 
I rollen kommer du huvudsakligen att:  

• ansvara för testplanplanering 
• ansvara för att säkerställa testdata och testmiljöer inom projektet  
• planera systemtest, systemintegrationstest och acceptanstester  
• tidsestimera och resurssäkra testningen inom projektet 
• ansvara för fel hantering, statusrapportering och risk hantering inom projektet 
• ansvara för slutlig testutvärdering och rapportering 

 
Vem är du? 
Vi tror att du har relevant utbildning i systemvetenskap eller motsvarande, samt en eller flera 
certifieringar från krav, test och kvalitetssäkring. För att lyckas i rollen har du erfarenhet inom test och 
testledning inom komplexa miljöer, där testning sker i flöden mellan integrerade system. Vi tror även 
att du har erfarenhet av agilt arbetssätt. Vidare har du erfarenhet av att skapa tydliga teststrategier och 
kunskap inom testspecifikationstekniker, samt estimering och planering av testning inom ett projekt 
eller program. Det är meriterande om du har kunskap inom testautomatisering med JBehave eller 
GUI-testning med Selenium, samt kunskap inom Java och Jira. 
 
För att trivas i rollen som Testledare hos oss är du analytisk, har ett stort teknik- och lösningsintresse 
samt en god förståelse för UX, användarens perspektiv. Rollen innebär nära kontakt med andra roller 
inom IT-organisationen, så som systemanalytiker, kravställare och beställare, men även de personer 
som ska använda systemet. Vi lägger därför stor vikt vid din kommunikativa förmåga och din förmåga 
att hantera krav och önskemål från andra. Vidare tror vi att du är drivande, proaktiv och självgående 
och har lätt att se till projektets övergripande målsättning.  
 
Din ansökan 
Har du frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Johan Westman, mail: johan@ittalents.se 
 
 
Välkommen med din ansökan! 
 
 
TUI Group 
Fritidsresor/TUI Nordic är en del av världens största resekoncern, TUI. TUI är världens största 
leverantör av integrerade resor. Vi arbetar i 180 länder och har cirka 77 000 anställda som stöder 
1 800 resebyråer runt om i Europa, sex flygbolag, mer än 300 egna hotell och resorts samt tolv 
kryssningsfartyg. För mer information www.tui.se 


