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Exjobbare sökes inom systemutvecklingsmetodik
Bakgrund
Företag har alltid arbetat för att effektivisera sin verksamhet, bl.a med mål om lägre kostnader, bättre
kvalitet, och kortare ledtider. Trots att systemutveckling blir allt mer centralt inom flera industrier har inte
samma fokus lagts på effektivisering inom detta område. Effektivitetsmål saknas ofta och möjligheten att
mäta resultat är begränsad. Processer är otydliga eller till och med undermåliga.
Syfte
Baserat på en teoretisk och empirisk kartläggning av systemutvecklingsmetodik, föreslå optimala
arbetssätt för kommersiell systemutveckling.
Omfattning
Utvecklingsprocessen (från kravspec till produktion) samt arbetet med kontinuerlig vidareutveckling ska
kartläggas. Analysen bör omfatta områden som Målsättning & uppföljning; Projektstyrning; Organisation
& roller; Processer & arbetssätt; Kodarkitektur & kodbas; samt Verktyg.
Fakta om Exjobbet
Plats:
Tid:
Vem söker vi:

Vad erbjuder vi:
Ansökan:

Stockholm, Etimos kontor ligger på Kommendörsgatan 30.
Flexibelt men Etimo vill komma igång så snart som möjligt. Ansökningar hanteras löpande.
Vi söker en till två mjukvaruingenjörer som är på väg att avsluta sin mastersutbildning inom Data/IT med bra betyg
och/eller starka meriter.
Möjlighet att genomföra ett spännande projekt coachad av erfarna och kompetenta konsulter. Etimo avser använda
resultaten i sin verksamhet. För rätt personer erbjuds anställning efter avslutat exjobb.
Skicka CV och betygsutdrag till johan.hazelius@etimo.se. Vid frågor, kontakta Johan på 0762-138597 alt. epost.

Etimo är IT-konsultbolaget som hjälper ledande företag inom Spel, Telekom, Media, Bank och E-handel att utveckla nästa
generations IT. Vi är ett oberoende och snabbväxande företag som fokuserar på utveckling av skräddarsydda system. Vi älskar
att tillsammans lösa problem med hjälp av avancerad teknik, har högt i tak och lägger stor vikt vid våra kärnvärden;
Kompetens, Ständig förbättring, Samarbete och Affärsförståelse.
Vårt kunderbjudande grundas på kompetens i framkant. För att lyckas måste vi hela tiden ligga steget före. Därför är vår
högsta prioritet att vidareutveckla vår kompetens. Vi arbetar kontinuerligt för att attrahera de bästa talangerna och sedan
hjälps vi åt för att lära oss ännu mer och tillsammans bli ännu bättre.

