
 
 

 

 

Lights in Line (LIL) får förtroende från flera kunder och vi behöver bli fler. 

Vi är tillräckligt små för att känna oss som en familj, vi har ett erkänt bra varumärke för att kunna få uppdrag 

från intressanta kunder. Vi har en ägarstruktur som gör att vi vågar ta de första stegen att utveckla området 

Prestandatester. 

 

Vi söker dig som under några år arbetat med kvalitetssäkring och då med inriktning Prestanda tester. 

Du är tillräckligt erfaren och vet att verktyget för din yrkesutövning inte spelar någon större roll, du 

vet också att det är förmågan att tolka resultatet och kunna förmedla detta till beställaren som spelar 

roll. Och framför allt kundnytta genom att peka ut tänkbara lösningar som behövs för att avhjälpa 

eventuella flaskhalsar och/eller tillgänglighetsproblem.  

LIL har under åren byggt upp en tjänsteportfölj och metodik som gör att vi kan åta oss stora som små 

uppdrag. Oftast ingår vi partneravtal med våra kunder, vilket innebär del eller helhetsåtagnade inom 

områdena testautomatisering, applikatorisk övervakning, lättviktsövervakning, Prestanda tester samt 

lättviktsprofilering. 

Din ålder, bakgrund eller kön spelar naturligtvis ingen roll. Dock så vet vi att förutsättningarna för att 

platsa hos är att, kunna uttrycka sig muntligt/skriftligt på svenska, kunna minst ett prestandaverktyg 

på marknaden, vara tekniker i så motto att kunna något programmeringsspråk samt förstå 

infrastrukturen. 

Uppbyggnaden av våra tjänster innebär att kunderna veckovis till månadsvis erhåller förädlad 

information från våra automatiserade tester/övervakningar. Du kommer att få ansvara för att några 

av våra kunder erhåller dessa. 

För att trivas hos oss så bör du ha en inbyggd nyfikenhet, kunna arbeta med flera projekt/tjänster 

samtidigt och ha en hög servicekänsla. 

Om du känner att detta passar in på dig så kan vi garantera att dina arbetsuppgifter blir spännande 

och att du kommer att utvecklas ännu mer i din profession.  

 

LIL startades 2005 av några pionjärer inom Prestandatester. Företaget är idag ledande inom området 

kvalitetssäkring genom prestandatester. Vidare så var företaget tidigt ute med att utveckla koncept och 

tjänster så att kunderna från början vet vad kostnaderna blir för de olika tjänsterna. Som en del i konceptet 

innebär detta att uppdragen till största delen utförs från LIL s Performancecenter i Stockholm  

 

 

Kontakta Bo Svensson (070-5940948) eller Christian Gerdes (070-2209828) eller epost ledning@lightsinline.se 

 

 


