Senior Test Development
Engineer
Quality Engineering -

På Lemontree ligger vi i framkant vad gäller kunskap om digitalisering och teknikerna för
att effektivisera, automatisera och kvalitetssäkra utvecklingsprocessen hos både stora
nationella och internationella bolag samt organisationer. Vi är guldpartner med
mjukvaruleverantörer inom både DevOps och testautomatisering, vilket ger oss en unik
möjlighet till kompetensutveckling bl a genom samarbete med mjukvaruleverantörernas
egna utvecklingsavdelningar.
Vi har en stark företagskultur där vi värdesätter personlighet, passion och
kommunikation före kompetens och erfarenhet. Vi tror att ambitiösa människor gör bra
saker och därmed ger vi stor frihet åt individen att själv vara med och forma sin roll och
individuella utvecklingsplan. Vi jobbar i team och tillsammans är vi branschledande inte var och en för sig. Hos oss får du möjlighet att utveckla våra kunder, vårt samhälle,
bygga Lemontree som bolag och göra avtryck i din omgivning. Vi erbjuder snabb
utveckling till dig som individ genom varierande projekt, mycket ansvar och en kultur
med högt i tak – där vi självklart stöttar vi dig längst vägen.
Vi har lång erfarenhet av teknisk testning och testautomation och vi växer i takt med
våra framgångsrikt levererade projekt. Därför behöver vi förstärka vårt team med
individer som vill göra testprocessen enklare, snabbare och bättre för våra kunder
genom bland annat testautomation. Vi behöver också personer som kan bidra till att
bygga vår företagskultur och hjälpa oss att ta bolaget till nästa nivå.
Hos oss har du mycket kundkontakt och förväntas kunna agera självständigt. Det är
därför viktigt att du är driven, handlingsinriktad, har lätt för att kommunicera med
kunder och att rapportera både internt och externt. Personliga egenskaper är viktigare
än formella egenskaper. Har du utvecklar bakgrund och vill jobba med test så tillämpar
“learning on-the-job”.
Arbetsuppgifterna innefattar:
-

Designa, utveckla och konfigurera testautomatiseringslösningar.

-

Utveckla och förvalta testramverk.

-

Driva förstudiearbete.

-

Delta i och driva testautomatiserings projekt.

-

Testautomation, teknisk testning, API- och GUI testning, programmering.

Ansvara för kunddialog inklusive rådgivning, rapportering och kommunikation
mot test- och systemledare.
Bakgrund/personliga egenskaper vi söker:
Minst 3 års erfarenhet inom teknisk testning med främst testautomatisering eller
utveckling.
-

Akademisk bakgrund minst 3 år.

- Erfarenhet av utveckling i valfritt språk exempelvis: Python, Java, javascript, Ruby,
VB, .net, SQL.
- Erfarenhet från tillämpning av exempelvis: TFS, Proactor, Selenium, Appium, ALM,
UFT, SoapUI, Jmeter, Postman eller liknande API testverktyg eller motsvarande.
- Erfarenheter av exempelvis: Continuous Integration/Continuous Development,
Jenkins, GIT, Kubernetes, Docker, Azure DevOps, AWS.
-

Erfarenhet av monitoreringsverktyg som Splunk, Grafana är meriterande.

- Erfarenhet från helst ett par av följande områden: teknisk testning, testautomation
eller integration.
-

Erfarenhet av bank/finans eller telekom är högst meriterande.

- Det är inte osannolikt att du har erfarenhet från utvecklingsnära testning som
enhets, integration-, systemtestning kodanalys och intresse för kodkvalitet.
- Intresse för TDD, BDD och utforskande testning samt stort engagemang att förstå
processer där mjukvaror används.
-

God analytisk förmåga (analysera resultat och designa återanvändbara lösningar).

- Förmåga att arbeta självgående, ta initiativ och få saker gjorda samtidigt som man
har en god social förmåga att nätverka internt och jobba mot kunder.
-

Förmåga att arbeta resultatinriktat med flera parallella uppgifter.

-

God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Placeringsort för tjänsten är Stockholmsområdet.
Vill du vara med och bygga Lemontree samtidigt som du lägger planen för din personliga
utveckling?
Välkommen med din ansökan till: info@ittalents.se

