Inbjudan SAST Q2 23/5 med Michael Bolton
Välkommen till SAST Väst’s Q2-möte 2013.
Tema: How to Get What You Really Want from Testing
Datum: Torsdag 23 maj 2013
Tid: Mötet startar kl 09:00 (registrering från kl 08:30) och slutar 12:00
Plats: Chalmers, Sven Hultins gata 6. Föreläsningssal VR. Karta (Välj VR i listan.) Du tar dig enkelt dit med
kollektivtrafiken med spårvagnarna 6, 7, 8, 10, 13 eller bussarna 16 och 58.
Kostnad: Gratis
Mat: Sponsorerna bjuder på enklare fika
Anmälan: Senast den 20 maj till vast@sast.se
(Glöm inte att anmäla om du uteblir, så kan någon annan få din plats)
Mötets sponsor: HiQ i samarbete med GREAT och bidrag från EuroSTAR

Vi har Michael Bolton som talare på detta mötet!
Michael är en välkänd profil i testvärlden och samarbetar tätt med bl.a. James
Bach. Ni som redan haft förmånen att lyssna på Michael vet att han är en mycket
kunnig och underhållande talare.
Idag talar han på temat ‘How to Get What You Really Want from Testing’.
Michael undervisar ofta i kursen RST, Rapid Software Testing, som han har arbetat
fram tillsammans med James. Han är även en flitig skribent och föredragshållare.
OBS! Föredraget hålls endast på engelska!
Michael är den enda föredragshållaren på mötet och vi vill ge er alla chansen att få ut maximalt så utöver
föredraget kommer vi ha en öppen diskussion där ni får chansen att ställa frågor direkt till Michael.
Michael är även årets ordförande för EuroSTAR’s programkommitté och ni som har frågor eller funderingar
kring årets program kan även passa på att stilla er nyfikenhet.
Årets EuroSTAR går på Svenska Mässan i Göteborg 4:e till 7:e november så se till att få med dig kollegor
och chefer till detta möte så att de får förstahandsinformation om EuroSTAR. Dels för att öka förståelsen för
vad det ger för dig som testare och dels motivation och argumentation som du kan ta med dig till
beslutsfattare för att skicka dig och dina kollegor till EuroSTAR.

Agenda:
08:30 Registrering
09:00 SASTinformation
09:05 Information från sponsorn GREAT
09:20 Michael Bolton
10:20 Kaffe och nätverkande
11:00 Diskussion
11:30 Information om EuroSTAR i Svenska Mässan 47 Nov
(12:00) Avslut
Alla är välkomna så tipsa gärna dina kollegor om mötet! Se till att gå med i SAST om du inte redan gjort det.
Medlemskapsansökan hittar du på www.SAST.se (och det är gratis tack vare våra sponsorer).

