Vill du jobba med test och kvalitetssäkring
inom IT?
Uncius verksamhet i Stockholm har nu varit igång ett antal månader och den börjar ta form.
Vi är igång med skarpa leveranser till kund och har blivit ett antal anställda. Men vi nöjer oss
inte med det, Unicus skall utvecklas vidare och för att göra det behöver vi bli fler.
Unicus är ett IT-konsultföretag med fokus på test och kvalitetssäkring. Det som gör oss unika
och som ger oss en fördel är att alla våra konsulter har Aspergers Syndrom.
Som konsult hos blir ditt uppdrag blir att testa IT-system och/eller att kvalitetssäkra data i
databaser. Det är ett tålamodskrävande arbete som kräver struktur, uthållighet och förmåga
att se detaljer. Analytisk förmåga, logiskt tänkande och teknikintresse är andra egenskaper
som bidrar till goda resultat.
För att passa in behöver du ha
● ASD/Aspergers syndrom
● ett teknikintresse och gärna programmeringskunskaper
● utbildning och/eller erfarenhet inom IT, gärna av test på något sätt.
Som konsult hos oss får du: Vi erbjuder fast anställning som inleds med ett
introduktionsprogram. Ett program som förbereder dig för konsultrollen och som leder till
certifiering i test.
Har du frågor? Välkommen att kontakta Anders Barnå, VD. Telefon 0709-35 10 63 eller via
mail anders@unicus.no.
Ansökan: Beskriv vem du är och gärna varför du vill jobba som testkonsult. Om du har en cv
så skicka gärna med den också. Maila ansökan till anders@unicus.no.
Om Unicus i Sverige: Företaget drivs på kommersiella grunder och vi vänder oss till större
kunder i Stockholmsområdet. Vi erbjuder resursförstärkning inom kvalitetssäkring och/eller
test. Våra konsulter arbetar på plats hos kund och/eller från vårt centralt placerade kontor i
Stockholm.

Unicus AS är ett IT-konsultbolag med inriktning på kvalitetssäkring och test av IT-system. Bolaget startades
2009 i Oslo och är idag 25 anställda med kunder som Telenor, Statoil, Nordea och DnB. Det unika är att bolaget
fokuserar på autismens positiva sidor. Alla anställda konsulter har ASD/Aspergers syndrom. Läs gärna mer på
www.unicus.no.

