
 
TESTLEDARE 
  
Det som driver oss är innovation – att skapa nästa generations lösningar och ta dom till 
nästa nivå. Vi är fokuserade på att tänka ett steg längre än vad som förväntas. Vi vill 
hitta nya spännande lösningar och utmana våra kunder. Nu söker vi en testledare som 
vill vara en del av vår drivkraft och bidra till vår gemensamma väg framåt. Tjänsten är 
placerad på vårt trevliga kontor i Stockholm. Ta steget och bli en av ett härligt gäng 
innovativa konsulter. 
  
Arbetsbeskrivning  
Som testledare ansvarar du för att ta fram en testplan och planera testfall samt hantera 
resurser för testgenomförande. Du arbetar nära systemutvecklare och systemförvaltare 
samt verksamhetsansvariga. 
Uppdraget är hos en av våra kunder och innebär möjligheter att själv påverka arbetet 
exempelvis kring testplanen och hur rapporter mm hanteras till projektledning. En viktig 
del i uppdraget är att kontinuerligt säkerställa att rätt funktioner i systemen testas och att 
säkerställa bemanning av rätt resurser för arbetet. Du ansvarar även för felrapporter och 
rapporterar avvikelser till verksamheten. Till viss del kommer du även att utföra tester av 
ERP-lösningar och viktigt för tjänsten är gedigen kunskap av ERP-system. Systemet 
som kommer att införas hos kunden är Infor M3 tillsammans med ett flertal andra 
system. Du bör därför ha erfarenhet av i första hand Infor M3 och i andra hand SAP. 
Testerna som utföres kommer vara Systemtester, Systemintegrationstester, 
Acceptanstester och man använder testverktyget ReQtest.   
  
Vem är du?  
Du har förmågan att verka i en miljö med många kontaktytor och som stundtals kan 
upplevas som något komplex. Många viljor att arbeta tillsammans med, men med en 
ödmjuk inställning kommer du att nå långt. Viktigt är att kunna trivas i en miljö med högt 
tempo och snabba beslut men det ges även möjlighet till egen påverkan och därför 
viktigt med erfarenhet av liknande roller tidigare. 
  
Vi erbjuder  en omväxlande och intressant miljö hos ett It-företag som sätter stort fokus 
på din utveckling, med personliga utvecklingsplaner och således en möjlighet att växa 
inom företaget. Seavus är ett transparent företag med korta vägar till beslut och här ges 
man som anställd möjlighet att vara med och påverka och givetvis bidra till vår 
gemensamma framtid.  
  
 
Seavus är ett mjukvaruutvecklings- och konsultföretag med över 700 anställda varav 
100 personer baserade i Sverige. Seavus är verksamma med 14 kontor i Europa och 
Nord Amerika samt R&D center i Sydöstra Europa. Vi arbetar inom flertalet sektorer där 
det erbjuds IT-konsulttjänster, Software development, Managed Services, Outsourcing 
och Embedded till primärt Bank & Finans, Telekom, Manufacturing, Gaming and 
Healthcare kunder. 
 


