
 
 
 

 

Unicus Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Unicus AS i Oslo. Unicus AS grundades 2009 av Lars Johansson-Kjelleröd. Den norska 

verksamheten sysselsätter runt 30 personer och är även den i tillväxt. På kundlistan finns Statoil, Telenor, DnB och många fler 

namnkunniga norska bolag. Unicus är delägt av Ferd Sosiale Entreprenörer.  

 

Unicus startade sin verksamhet i Sverige i januari 2017. Under våra första 9 månader har vi hunnit bli 

8 medarbetare, varit involverade i en handfull projekt och vi har framförallt lyckats etablera 

relationer med ett antal stora företag som vill att vi skall leverera. För att på bästa sätt göra detta 

samtidigt som vi fortsätter utveckla bolaget söker vi nu en  

Erfaren testledare som vill mer … 

Mer ligger i Unicus affärside. Vi är ett konsultbolag med inriktning på test och kvalitetssäkring. Det 

som gör oss unika är att alla våra medarbetare har Aspergers syndrom. Personer med Asperger har 

visat sig vara ”the perfect match for software testing”. Riktigt bra testare helt enkelt.  

Du blir en mycket central person i utvecklingen av Unicus. Du kommer att jobba nära mig som är VD 

och vårt moderbolag i Oslo. Mitt primärfokus är sälj och marknad varför ditt fokus kommer att vara 

leverans och våra medarbetare. I uppgifterna ingår 

• Agera testcoach till våra medarbetare dvs bistå dem som samtalspartner i deras uppdrag och 

utveckla deras kompetens inom test och kvalitetssäkring. 

• Löpande uppdragsuppföljning av våra testkonsulter i uppdrag ute hos kund. Dialog med 

kundens arbetsledare. 

• Agera leversansvarig för de teståtaganden som bolaget gör mot kunder. 

• Genomföra och leverera förstudier till kunder som syftar till att bli leveranser från Unicus, 

dvs uppdrag som du sedan blir leveransansvarig för.   

• Ta ansvar för och äga vår onboardingprocess. I detta ingår att förädla och utveckla processen 

i linje med Unicus behov samt vara den som genomför alla onboarding aktiviteter med nya 

konsulter.  

• Delta i rekryteringsprocessen med uppgift att bedöma och välja ut vilka som skall anställas till 

Unicus. 

• Deltar i bolagets marknadskommunikation 

Jag tror att du som vi söker har jobbat ett antal år inom test. Du känner dig trygg i hantverket och om 

du inte redan är ledare så har du känt dig redo för det ett tag. Sannolikt kittlas du av tanken att vara 

med och bygga ett företag. Att du därtill stimuleras av att hjälpa personer som står utanför 

arbetsmarknaden in på densamma och dessutom i roller som utvecklar och utmanar behöver jag nog 

egentligen inte skriva. Någon erfarenhet av Aspergers syndrom krävs inte alls, det du behöver kunna 

lär vi dig.  

Vi sitter nu på kontorshotell vid Medborgarplatsen men återfinns inom kort i egen lokal på 

Södermalm.  

Nyfiken – hör gärna av dig via telefon eller mail till mig Anders Barnå. Telefon  0709-35 10 63 eller 

epost anders@unicus.no. Vill du vara med och konkurrera skickar du mig din CV och gärna några 

rader om varför du känner för uppgiften.  
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