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Navn: Sukanya Nune
Adresse: Bondistranda 12, 1386 Asker
Født: 21.10.78
Sivilstand: Gift. 1 barn født 2006
Statsborger: India. Bosatt i Norge siden 2014
E-post: sukanyamaddaly@gmail.com
Mobil: 409 96 820

Nøkkelkompetanse:
 Bachelor og Master i Computer Applications
 God forståelse av ulike testmetoder og erfaring som funksjonell tester
 ISTQB sertifisering
 God teknisk forståelse

Arbeidserfaring:

2017-2018 Dizitive IT Solutions, India.
 Funksjonell tester 

Prosjekt  «Dizi  School»:  En  webbasert  applikasjonsløsning  som  primært  brukes  for
automatisert datahåndtering i skoler. Løsningen brukes for å sikre god informasjonsflyt
mellom elever, lærere og skoles administrasjon samt styring av skolebudsjett. 

Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for å teste nøkkelfunksjonalitet av skoleløsningen. 

Daglige  oppgaver  besto  av  testplanlegging,  testcase  skriving  og  gjennomføring,
loggføring  og  viderehåndtering  av  avvik  i  Jira,  regresjonstesting,  blackbox  testing,
oppretting og vedlikehold at testdokumentasjon bla testrapporter, daglig rapportering til
testleder.

Prosjekt “Event management web portal”: En webportal for event management

Arbeidsoppgaver:  Ansvarlig  for  helhetlig  testgjennomføring  inkl.  testing  av
nøkkelfunksjonalitet, ytelse og brukervennlighet og avvikshåndtering.

Daglige oppgaver besto av testplanlegging, testgjennomføring for ulike testscenarioer,
avvikshåndtering og rapportering til webansvarlig.

Prosjekt «Web basert innkjøpssystem»:  Innkjøpssystem med ekstra funksjonalitet for
håndtering av varebeholdning 

Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for funksjonell testing av løsningen 

Daglige oppgaver besto av generell testgjennomføring i forhold definerte testscenarioer,
testing av «edge cases» for varebeholdnings kalkuleringsmekanisme og håndtering av
avvik.

2004-2017 Hjemmearbeidende med barn. Flyttet til USA i 2005 og bodde der i nesten fire år.
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CV 

Utdannelse:

1999-2002 Osmania University, India Master’s degree in computer applications

1996-1999 Osmania University, India Bachelor’s degree in computer science

IT-kompetanse:

Programmering generelt: Python 2.7, Core Java, SQL, C, C++, VB, J2EE
Testverktøy: Selenium WebDriver, Atlassian JIRA and Confluence,

                                                                                     Winrunner 8.2, QTP 9.2
Database: Oracle, MYSQL

Sertifisering:   ISTQB Foundation

Kurs:

11.18-03.19 Briga AS, Sandvika Kurs i kommunikasjon
03.03-09.03 Naresh Tech, India               Kurs i Java 2 Enterprise Edition(J2EE), Oracle Database

Personlige egenskaper:

Analytisk, dedikert, entusiastisk, selvgående og lærenem. God på prioriteringer og en 
god lagspiller.

Språk: Norsk: Skriftlig/muntlig godt
Engelsk: Skriftlig/muntlig flytende
Hindi: Skriftlig/muntlig godt 

 Telugu: Morsmål 

Interesser: Trene, synge og gå på tur. Lære nytt om teknologier og verktøy innen software testing. 
 

Referanser: Oppgis ved forespørsel.


