
 

Test Lead på FlatFrog, något för dig?  
 

 
 

Tycker du som vi att… 
• test bör vara en central del av verksamheten? 
• självorganiserade blandade team med eget bestämmande är mest effektivt? 
• test utförs bäst tillsammans med utvecklingsingenjörer med Agila arbetssätt? 
• testdriven utveckling i starten av projekt alltid lönar sig? 
• test är en yrkesroll med stor hantverksskicklighet? 
• bred avancerad teknik med mycket innovation är otroligt kul! 

 
Har du… 

• civilingenjörsexamen eller liknande? 
• haft någon ledande position och gillar att ha större ansvar? 
• lång testerfarenhet, med tyngdpunkt på mjukvarutestning? 
• vana att förklara problem och status i olika forum? 
• erfarenhet av manuell utforskande testning? 
• erfarenhet av att ta fram testmetodik från användarfall och ta fram strategier från ett 

testperspektiv? 
• bred teknisk kompetens? Som Python, Windows / Linux, 3D printing, USB kommunikation och 

allmän hårdvara (hantera testdatorer / servrar, koppla in specialbyggda PCB’er samt bygga 
system) 
 

... Då är vår test lead roll något för dig! 
 

  



 

 
Bli vår Test Lead på System Test! 
Som test lead kommer du jobba i FW & System Test tillsammans med tre andra testare. Systemtest 
jobbar både med direkta kundprojekt för att säkerställa prestandan men också i utvecklingsprojekt för 
att ta fram nästa generations touchsystem. Arbetet som testare på FlatFrog är mycket omväxlande, vi 
arbetar med både automatiserade och manuella tester. Teamet ansvarar själva för att utveckla 
metodiker och strategier. Vi använder och utvecklar olika verktyg för att utföra våra tester, bl.a. 
robotar, specialanpassade fixturer och egenutvecklade testapplikationer. 

Att arbeta på Flatfrog 
FlatFrog är ett litet innovativt globalt bolag med världsledande teknik för stora interaktiva skärmar (55’’ och 
större). Just nu håller vi på att revolutionera Agila möten, möten i konferensrum och lektioner i klassrum 
med vår patenterande InGlass™ teknologi. Våra kunder är stora internationella företag som säljer 
kompletta skärmar samt direkta slutkunder som själva använder tekniken i sina möten.  
 
FlatFrog utvecklar hela kedjan i touchteknologin, från hårdvara som opto-mekanik, elektronik över till 
Firmware och Whiteboardapplikation. Vi har huvudkontor här i Lund och övriga kontor i Asien och USA. 

 

Kontakt 
För mer information om tjänsten, tveka inte att kontakta 
Pontus Bergendahl, Manager FW & System Test 
Email: mailto:pontus.bergendahl@flatfrog.com 
 
Skicka din ansökan till jobs@flatfrog.com  och skriv “[Test Lead]” i ämnesfältet.  
 
Ansök så snart som möjligt eftersom vi kontinuerligt arbetar med ansökningarna.  
Tjänsten är öppen så länge annonsen är uppe på vår hemsida. 
 


