
 

 
 
 

 

 
 

 

DOVISTA A/S er det aktive moderselskab for en stadigt voksende DOVISTA Gruppe, med VELFAC og Rationel Vinduer som de mest kendte virksomheder i 

Danmark. Gennem fælles synergi og unikke brands er det DOVISTA Gruppens mål at blive markedsledende i Europa inden for udvikling, salg og fremstilling af 
vinduer og døre. DOVISTA Gruppen består lige nu af 9 individuelle brands, hvor sund organisk vækst er drivkraften i den fortsatte udvikling.  

 

DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 13.500 medarbejdere i mere end 40 lande. 

 

 

 

 

 

Proces & Test Specialist 
 

Vil du arbejde med procesoptimering, hvor eksisterende processer 

udfordres og løbende forbedres? Kan du se dig selv udvikle og 

implementere den næste generation af processer? 

  

 

STILLINGEN 

Hvordan formidler vi vores måde at arbejde på? Hvordan sikrer vi, 

at den udføres på rette måde hver gang? Hvordan forbedrer vi den 

løbende? Hvordan sikrer vi, at ændringer i processer og/eller 

systemer sker på en sikker og kontrolleret facon? 

 

Det er spørgsmål du, i rollen som Proces & Test Specialist, tilsikrer 

svar på. 

 

Proces- og teststyring er centrale discipliner, hvormed vi 

identificerer, modellerer, analyserer, måler, forbedrer, optimerer og 

automatiserer forretningsprocesser.  

 

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER 

Som Proces & Test Specialist skal du sikre, at testprocessen er 

defineret og følges. Test cases udarbejdet og, via din styring, bliver 

en del af testprocessen. Gennem vores serviceorienterede IT 

arkitektur struktureres de IT-systemer, som understøtter 

forretningsprocesserne. Dertil har vi indført procesdefinerede 

produkt ’streams’, som skal tilsikre, at strategi og processer 

hænger sammen, så helhedsforståelsen på tværs af funktioner 

opnås. Hver proces har en procesejer med mandat og ansvar for 

implementering, forbedring samt samarbejde med IT. Det bliver dit 

ansvar at drive dette. 

 

DIN SUCCES I JOBBET 

Din succes i jobbet afhænger af din evne til at opsamle fejl og 

ideer, analysere disse og omsætte til løbende forbedringer af 

processer og systemer, så den systemmæssige understøttelse til 

hver en tid er på plads. Du planlægger og er udførende i tests. 

Dette indeholder risikovurdering og efterfølgende estimering og 

planlægning af tests sammen med relevante kollegaer i 

organisationen. Eksekveringen af tests indebærer monitorering, 

håndtering af problemstillinger samt afsluttende rapportering. 

  

HAR DU DET, DER SKAL TIL? 

Du har en relevant uddannelse på bachelor eller kandidat niveau. 

Vi forventer, at du har +5 års erfaring med Business Process 

Management, herunder procesforbedringer som disciplin, hvor  

modellering og analyse er nøgleord. Derudover: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Erfaring med procesmålinger, KPI’er samt 

procesforbedringer og automatisering 

• Erfaring fra agile testorganisationer 

• Kendskab til Test Management samt planlægning af 

tests og risikoanalyse vil være en fordel 

• Kendskab til Solution Manager samt SAP vil være en 

fordel 

• Du behersker dansk og engelsk på et højt niveau, både 

mundtligt og skriftligt 

Som person er du analytisk og nysgerrig med et stort drive. Dette 

reflekteres i din måde, hvorpå du håndterer udfordringer og evner 

at udfordre status quo. Du trives i ”konsulentrollen”, hvor du 

anvender dine faglige og menneskelige kompetencer til at opbygge 

relationer internt i organisationen og dermed supportere dine 

kollegaer. Du har sans for detaljen, og ingen er i tvivl om, at 

kvaliteten i dit arbejde er i top. 

 

BLIV EN DEL AF DOVISTA GROUP IT, BUSINESS SOLUTIONS 

COMPETENCE CENTER 

Group IT, BSCC er en tværorganisatorisk afdeling, der med sin 

tilstedeværelse og engagement er en vigtig del af organisationens 

drift og udvikling. Vi supporterer tre organisationer; DOVISTA, 

Rationel og VELFAC i både Danmark, Polen, England, Irland samt 

Litauen. Teamet består af 20 specialister med mange års erfaring. 

Vores hverdag er kendetegnet ved en uformel omgangstone, 

sparring og professionel stolthed.  

 

 

ER DU INTERESSERET 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 

Christian Kristensen på tlf. +45 52157753. 

 

Arbejdssted er primært i Herning, og der må forventes 10-20 

rejsedage årligt. 

 

Send din ansøgning og cv mærket ”Proces og Test Specialist” til  

job@dovista.com 

 

Ansøgningerne behandles løbende, og vi indkalder til samtaler, så 

snart vi har det rette kandidatfelt. 

Læs mere om DOVISTA på www.dovista.dk 
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