Mentorskap genom QualityMinds
Vilket är ditt nästa steg i karriären?
För att lyckas och trivas i våra yrkesroller behöver vi ständig utveckling. Vi
behöver också tid att reflektera över våra erfarenheter för att nå nya insikter.
På QualityMinds är vi medvetna om detta. Vårt nätverk av erfarna mentorer
kan hjälpa och stötta dig i din kompetensutveckling.
Till vem vänder sig mentorskapet?
•
Juniortestare som känner att
testning är ett aktivt och attraktivt
karriärsval och något att satsa på.
•
Nyblivna testledare som söker
stöd, råd och inspiration i sin nya roll.
•
Grupp-, sektions- eller
avdelningschefer med någon annan
bakgrund än testning som behöver stöd,
idéer och vidare insikter om sin chefsroll.
•
Erfarna testare/testledare som
behöver få inspiration och hjälp att
utvecklas inom sitt område.

Upplägg
Tillsammans sätter vi ihop en individuellt
anpassad plan efter dina behov och
möjligheter. För att ta fram en behovsbild
ses vi oftare i början, för att sedan hitta en
regelbundenhet som passar dig. Du träffar
en och samma mentor varje gång, men vid
ett eller flera tillfällen får du också
möjlighet att träffa någon annan av våra
mentorer och ta del av deras kunskaper
och nätverk. Att träffa flera mentorer
innebär att du kan få ytterligare perspektiv
på din yrkesroll eller din problemställning.

Kom ihåg: Det är ditt mentorprogram. Du bestämmer innehållet och tiden.
Grundexempel
1 uppstartsmöte á 4 timmar och 10 mentor/adeptmöten á 2 timmar utspridda under ett år.
Kontakt
E-post: mentor@qualityminds.se
Pris
För grundexemplet: 19 995 SEK exkl. moms
Vi skräddarsyr även paket efter era behov. Kontakta oss för mer information.

Våra mentorer

Martin Jansson

Klaus Nohlås

Martin har jobbat med produktutveckling och
testning sedan 1996. Han bloggar, föreläser
och inspirerar testvärlden. Han gillar bäst att
hjälpa testorganisationer att växa till något i
världsklass, genom att stötta med testning,
strategi, mentorskap, utbildning och coachande
i såväl testteam som ledningsgrupper.

Klaus har bred och lång testerfarenhet inom
både IT och inbyggda system. Han jobbar
med effektiviseringsarbete och är en van
föreläsare inom innovation och kreativt
tänkande inom test. Klaus gillar att
uppmärksamma den lilla individens stora
bidrag. Är f.d. ordförande och en av
grundarna till SAST Väst.

Daniel Nilsson

Bengt Augustsson

Daniel har arbetat med test inom inbyggda
system i drygt 13 år. Han har en förkärlek till
testautomatisering och processförbättringar
som ofta går hand i hand. I
processförbättringarna finns även
engagemanget att stötta och motivera individer
och grupper till att alltid göra saker lite bättre
och framförallt lite smartare.

Bengt har över 16 års erfarenhet av test och
kvalitetssäkring inom främst IT. Han har
hjälpt företag med allt från teknisk testning
till att bygga testorganisationer och utveckla
testcenter. Han är en van mentor med ett
stort nätverk, inte minst via sitt stora
engagemang i TestZonen och SAST Väst.

