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Konsultbolaget House of Test etablerar
sig i Göteborg
House of Test är i Göteborg för att stanna
House of Test grundades 2008 ur frustrationen att ständigt se andra
konsultbolag erbjuda ”bäst pris” och ”best practise”. Man vill slåss mot den
produktifiering som sker och visa det överlägsna värdet av kompetenta
testare. Lund, Zürich, London och nu ”lilla London”, när resan fortsätter i
Göteborg.
Man fortsätter att attrahera starka profiler inom mjukvarutest
För starten i Göteborg har man knutit till sig Fredrik Almén. Fredrik, som
sitter på en respektingivande erfarenhet inom test, kommer vara en av
nyckelpersonerna i det nya gänget där man redan rekryterat in ett par vassa
människor som ska hjälpa Göteborg att höja kvalitén. Det är med andra ord
Fredrik man ska ta en lunch med om man tror sig ha det som krävs för att
hänga med.
– Det är full fart direkt! Vi har en lista med ett 10-tal människor som vi
identifierat motsvarar de höga krav vi ställer, och är i full gång att matcha
våra redan klara rekryteringar med kunderna där ute. De långa
kundrelationerna och goda renommé som House of Test har sedan tidigare på
flera orter i världen borgar för att västkusten är i trygga händer, säger Fredrik
Almén.
Robert Karlsson, CIO MyMoney: "Jag har haft ett långt och framgångsrikt
samarbete med House of Test. Bolaget har en förmåga att hitta personer med en
speciell känsla och engagemang som brinner för test- och kvalitetsarbete. Lycka
till i Göteborg, tror er passion kommer Göteborgarna till glädje!"

Vi är ingenting utan våra konsulter
Henrik Andersson, Vd på House of Test menar att en avgörande faktor till att
man lyckats så bra, och fortsätter göra det, är det fortsatta fokuset på Varför
man existerar. Samt att man högst värdesätter konsulterna och den kultur de
själv varit med att skapa.
"Vi är ingenting utan våra konsulter, och det vill jag att de ska veta och
känna. Jag är verkligen taggad på tanken att Göteborg nu erbjuds en
konstellation av förstklassiga testare som inte räds att utmana sin omvärld
för att stå på toppen."
Det som skiljer House of Tests konsulter från övriga testkonsulter där ute är
vårt driv och ostoppbara törst efter kunskap inom test. Oavsett test- och
kvalitetsproblem kan du vara säker på att House of Test kan hjälpa dig att
lösa det.
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Vad behöver ni för att skapa flow?
Vi erbjuder, kompetensbaserade konsulttjänster inom test & kvalitet, erfarna
organisationsutvecklare & processledare samt Europas mest erfarna
konsulter inom artificiell intelligens och beslutsstöd.
Gemensamt för våra bolag är att de utgörs av engagerade och erfarna
specialister som alltid strävar efter att prestera och leverera över förväntan.
Tillsammans gör vi allt för att skapa flow i er organisation.
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