
Testledare / QA Specialist till   
Lemontree Quality Engineering ska nu hitta fler härliga kollegor med 
högt tekniskt intresse inom test och automatisering! Du kommer att 
arbeta i varierande projekt och stå inför intressanta utmaningar för att 
effektivisera våra kunders tekniska vardag och möjligheter. 
 
På Lemontree tror vi på en välplanerad kunskapsutveckling för att 
tillsammans kunna erbjuda det bästa inom automatisering. Där är 
Lemontree Academy en av huvudnycklarna för vårt center of excellens 
inom automatiserade processer. Du kommer att erbjudas en gedigen 
utvecklingsresa oavsett erfarenhetsnivå och dina kunskaper kommer 
omvandlas till nytta som gör skillnad. Du är alltid uppbackad av 
kollegor och den gemensamma kunskapen som utger kärnan av våra 
framgångar. 
 
Om du vill utmana tekniken och nå nya höjder tillsammans med oss på 
Lemontree, vill vi gärna höra mer om dig! 
 
Du kommer trivas på Lemontree om du: 

 Älskar teknik i framkant 

 Vill arbeta i ett familjärt företag med teknik och kultur i fokus 

 Drivs av att utveckla dig själv och är generös med dina kunskaper 

 Tycker om frihet under ansvar 

 
Du är rätt för rollen om du har utbildning på kandidatnivå 
och har erfarenhet av: 

 Test och testledning 

 Ta fram teststrategier 

 Testautomatisering (minst 1 år) 

 Agila metoder 

 
Meriterande om du har erfarenhet av: 



Testledare / QA Specialist till   
 Testautomationsverktyg (som Selenium, Cypress, Katalon, 

Postman, Soap-UI, pytest) 

 CI/CD-verktyg (som Azure DevOps, Gitlab, Jenkins) 

 ISTQB-certifiering eller andra certifieringar som SAFe, 
ScrumMaster 

 Versionshantering (som Git) 

 Kunskap inom mordern infrastruktur med containers/mikrotjänster 
(som kubernetesplattformar) 

 
Hos Lemontree får du: 

 Arbeta i utmanande projekt med teknik i framkant 

 Kontinuerlig kompetensutveckling där certifieringar är en 
självklarhet 

 Vara en del av en stimulerande arbetsmiljö med högt i tak 

 Åka på spännande konferensresor och studiebesök 

 Privat sjukvårdsförsäkring, pensionsersättning, ett ordentligt 
friskvårdsbidrag och andra generösa förmåner 

Skicka in din ansökan till: info@ittalents.se            


