
  
 
 
 
 

 

   

4C Strategies söker Junior Mjukvarutestare 

Arbetsbeskrivning 
I rollen som junior mjukvarutestare kommer du att få vägledning och stöttning i ditt arbete utav ett tajt 
testteam. Dina primära arbetsuppgifter kommer vara att säkerställa validering och verifiering av 
kravställningen. Det kommer finnas utrymme att utveckla ditt arbete i företaget.  Vi tror att du har intresse 
för testning, processtyrning och mjukvaruutveckling. Du förväntas att: 

 
 Delta i kontinuerliga tester i produktutvecklingen av såväl befintliga som helt nya mjukvaror 

 Vara stöd till produktägarna avseende kravframtagning och hur de verifieras/valideras 

 Kunna stödja i samband med leveranser 
 

Vi tar idag fram mobilapplikationer och Klient-server lösningar. 
 
Den stora komplexiteten och den snabba förändringen gör att detta arbete inte bara är utmanande utan 
även utvecklande för dig som person och i ditt professionella yrke. 

Önskvärd kompetens och erfarenhet  
Vi ser gärna att du har en utbildning inom systemutveckling, kravanalys eller testning, antigen från 
högskola eller yrkeshögskola dock inget krav då det är dina kunskaper, driv och personlighet som vi 
värdesätter högst. 
 
Du har förståelse för: 

 Testning och testmetodik  

 Kravhantering 

 Scrum, agil utveckling 

 Exploratory testing 

 Användartester 

 
Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav 

 
Som person har du en fallenhet för att organisera och prioritera arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du 
är även självgående och kvalitetsmedveten samt har en mycket god samarbetsförmåga med andra 
människor.  
 

Företagsinformation 
 
4C Strategies är ett ledande företag som verkar inom Governance, Risk & Compliance, kris- och 
kontinuitetshantering. Vi hjälper våra kunder att navigera mellan de osäkerheter som påverkar deras 
möjlighet att nå uppsatta mål. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, London,  Warminster och Washington 
D.C. Våra egenutvecklade mjukvarusystem används av ett stort antal kunder, från Försvarsmakter 
och andra statliga myndigheter till stora multinationella företag och frivilligorganisationer. Våra 
lösningar hjälper ambitiösa och riskmedvetna organisationer att skapa, verifiera och följa upp 
relevanta förmågor inom risk- kris- och kontinuitetshantering.  
 
Hos oss gör du som anställd skillnad, därför är det viktigt att du brinner för våra frågor samt känner att 
våra värderingar - Resultat, Integritet, Skoj och Kompetens - är i linje med dina egna.   

 
Rekrytering sker löpande. 
 



  
 
 
 
 

 

   

 

Skicka in din ansökan via career@4cstrategies.com 
Bifoga ditt CV samt ett personligt brev, skriv även i mailet vilken tjänst ansökan avser. 
 
 

 


