SQA Engineer
til markedsledende virksomhed
Har du en teknisk baggrund, og vil du have indsigt i en ellers lukket verden samt blive ekspert
inden for miniature overvågningsudstyr? Bliver du motiveret af at finde ”fejl” og at arbejde med
software quality assurance (SQA)? Bliv en del af en markedsledende virksomhed, hvor du som del
af udviklingsafdeling sikrer høj produktkvalitet for vores kunder.
Velkommen hos Covidence
Vi er eksperter inden for overvågningsteknologi, og vi designer, udvikler og producerer miniature
audio-, video- og sporingsudstyr til politi, efterretningstjenester, specialstyrker, samt statsanerkendte
organisationer på verdensplan. Vi arbejder med den nyeste teknologi og har et brand og et produkt,
som er yderst troværdigt, fleksibelt og intuitivt – og det gør os markedsledende på området.
Sikre høj kvalitet til kunderne
I denne stilling skal du sikre, at den firmware og software, vi laver, er uden fejl. Dette gøres gennem
brugstest på produktniveau og definering af testplaner. Du vil blive produktspecialist igennem test
af alle nye produkter, funktioner og fejlrettelser. Du vil i tæt samarbejde med softwareudviklerne
fastholde og forbedre måden, hvorpå vi sikrer høj kvalitet. Det kan blive aktuelt, at du skal udvikle
automatiseret testudstyr til brug i udviklingsafdelingen. Erfaring med Python eller lign. vil derfor
være en fordel.
Tovholder for SQA-processen
Du skal have stor erfaring med Jira og være ansvarlig og udførende af opsætning og vedligeholdelse
af Jira. Vi ønsker at blive styrket på dette område, og du skal derfor kunne definere og fastholde en
god test strategi og bug tracking.
Vi er drevet af en fælles faglig passion
Hos Covidence ved vi, at det er medarbejderne og vores unikke viden, som er den vigtigste styrke
for at sikre vores succes. Derfor er vores værdier fokuseret omkring kvalitet, viden og innovation.
Her får du en helt unik mulighed for at blive en del af et resultatorienteret og dynamisk miljø med
en professionel ingeniørånd.
Struktureret og vedholden software tester
• Du har en teknisk baggrund
• Du er struktureret og motiveres af at finde fejl
• Du er god til at sætte dig ind i nye produkter og teste ud i krogene
• Du har erfaring med automatiseret testudstyr til brug i udviklingsafdelingen
• Du har kendskab til Jira eller lign., både i brug, opsætning og integrationsniveau
• Du er proaktiv og kvalitetsbevidst, og så trives du i en selvstændig stilling
• Du er god til samarbejde og formidling af de nye processer der skal indføres
Vil du være med?
Ansøg på www.covidence.com/job-openings
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at sende en e-mail til job@covidence.com
Vi indkalder til samtaler løbende, så søg allerede i dag.
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