Utveckla med oss!
Efter 23 framgångsrika år som resurskonsulter på plats hos våra kunder etablerar vi nu
ett ett inhouse-team i våra lokaler i Linköping. Vi ser ett behov från både nya och
befintliga kunder av lösningar som motiverar etableringen av ett internt
utvecklingsteam. Vi skapar också ett mer levande kontor med flexibilitet att kunna ta
oss an mindre som större uppdrag.
Vi ser framför oss ett team bestående av systemutvecklare med olika teknisk bakgrund
och erfarenhetsnivå. Förutom ren utveckling så kommer teamet att täcka in
kompetenser såsom team lead, testautomatisering, mjukvaruarkitektur etc.
Teamet kommer att hantera både kortare utvecklingsuppdrag och längre åtaganden
vilket kommer att kräva ett flexibelt men välstrukturerat arbetssätt. Uppdragen kommer
att vara av olika teknisk karaktär och kan komma att involvera allt från webb- och
apputveckling till inbäddade lösningar och IoT.

Vi har lång erfarenhet av inhouse-projekt men vi har inte tidigare haft ett dedikerat
utvecklingsteam på vårt kontor. Det innebär att man som teammedlem kommer att ha
stora möjligheter att påverka arbetssätt, strategier, tekniska vägval och inte minst
kultur.
Då vi agerar i en föränderlig värld så kommer detta och eventuella framtida team att
behöva vara dynamiska både i storlek och sammansättning. En förutsättning är att vi
under perioder ska kunna skala upp och skala ner teamet utifrån våra kunders behov.
Det innebär att det kommer att finnas möjlighet att alternera mellan att arbeta i
inhouse-projekt och att utföra konsultuppdrag på plats hos kund.
Vi söker nu dig som vill vara med och, från grunden, bygga upp ett kompetent och
flexibelt utvecklingsteam med hemmaplan i våra fräscha lokaler på Teknikringen 7 i
Linköping.
Om du vill du ta lead i ett sådant team, om du vill ta ett team-ansvar för något specifikt
område inom systemutveckling eller om du helst “bara” vill kavla upp ärmarna och
koda? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig och berätta mer om vår nysatsning!
work@zenon.se
Zenon är ett IT-konsultbolag med fokus på modern systemutveckling i teknikens framkant. Vi
hjälper våra kunder att utveckla produkter och IT-lösningar inom en rad olika teknikområden
och branscher. Denna bredd är vår styrka. Zenon utför oftast uppdrag på plats hos våra
kunder, men vi åtar oss även uppdrag och projekt som genomförs på något av våra kontor i
Linköping eller Stockholm.

