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Biometria bidrar till att affärer kan genomföras med högt förtroende på en korrekt
grund genom opartisk mätning och redovisning. Vår roll är också att förmedla
och förädla affärskritisk information mellan köpare och säljare av skogsindustriell
råvara, att effektivisera administrationen mellan parterna och utveckla servicetjänster till nytta för våra medlemmar. Hos oss finns 800 medarbetare i hela
landet.

Vi söker en Product Owner till
Verksamhetsområde Utveckling/IT
i Sundsvall
Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande
företag där du får möjlighet att vara med att både påverka och
utveckla för framtiden.
Vi ligger i framkant när det gäller att utveckla inom Microsofts
koncept Azure. Vi arbetar enligt agila metoder och stödjer oss på
ramverket SAFe*. Tekniker vi arbetar med är i huvudsak Microsoft Azure. I frontendmiljön är det HTML5, Angular6, CSS, Typescript och Bootstrap. På backendsidan är det C#, .Net, WebAPI,
Azure Service Bus samt Azure Service Fabric.
Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med
öppenhet och ett tillåtande klimat. Varje medarbetares individuella förutsättningar och kompetens tas tillvara – det är bra att vi
är olika!
*SAFe = Scaled Agile Framework
För mer information: www.scaledagileframework.com

Läs mer om tjänsten på nästa sida
Biometria, Dag Hammarskjölds Väg 58 C, 752 37 UPPSALA
www.biometria.se

2 (3)

Product Owner till Verksamhetsområde Utveckling/IT i Sundsvall

Är Du
intresserad?

Lämna in din
ansökan senast

14 januari

Ditt ansvar

Du kommer att tillhöra Tjänsteområde Produktion som utvecklar
systemstöd till skördare och skotare i skogsbruket. De applikationer vi utvecklar används i våra IT-tjänster för exempelvis inmätning för virkes-, transport- och biobränsleaffärer.
Ditt ansvar är att göra noggranna kravanalyser tillsammans
med beställaren och bryta ned dessa till mindre beståndsdelar.
Tillsammans med främst IT-arkitekten ska du också stötta beställaren kring vilka möjligheter som vår tekniska plattform ger.
Därmed bidrar du till både innovation och produktutveckling.
Du kommer att ingå i ett av våra självstyrande team där dina
arbetsuppgifter är att prioritera teamets backlog inom noll till
fyra veckors intervaller. Dessutom deltar du i så kallad PI-planning (se SAFe*) där du är med och gör en långsiktig arbetsplanering för teamets kommande 8-10 veckor. Dessutom samplanerar
du, tillsammans med övriga Product Owners, hela företagets
leveranser enligt övergripande prioriteringar.
Du har daglig kontakt med teamet och leder det operativa
arbetet tillsammans med Scrummaster. Du deltar också i sprintplaneringar, daily scrum och sprintdemos.
Som Product Owner säkerställer du att teamet har både tydliga och rätt prioriterade uppgifter att jobba med. Du förväntas
ha ett kundorienterat arbetssätt och du ska på ett pedagogiskt
sätt kunna förklara de verksamhetskrav som teamet skall arbeta
med.
Personalansvar ingår inte i tjänsten.

Vem är du?

Du är noggrann och har ett tydligt ledarskap. Öppenhet och goda
sociala egenskaper är nödvändiga förmågor. Du är mån om att
det du arbetar med blir rätt, du är orädd och nyfiken samt gillar
utmaningar.
Du har också god planeringsförmåga och kan arbeta både
kort- och långsiktigt.
Du trivs med att vara en del av ett team men du är också självgående och drivande inom ditt område.
Du gillar att jobba i ett öppet samarbetsklimat i en grupp som
har ett helhetsansvar för de IT-tjänster som finns inom tjänsteområdet.

Läs mer om tjänsten på nästa sida
Biometria
Box 89 | 751 03 UPPSALA | www.biometria.se
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Du har lätt för att samarbeta och vill utvecklas i takt med nya tekniksprång och arbetssätt. Du behöver ha en viss teknisk förståelse och kompetens för att kunna ha insikt i systemutvecklarnas
arbete.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Ted Danielsson, tfn 010-228 50 47.
Fackliga företrädare är Marie Söder för Unionen, tfn 060-16 87 78
och Jens Nordenberg för Akademikerföreningen, tfn 060-16 87 37.

Din ansökan

Skicka ansökan med cv till rekrytering@biometria.se senast den
14 januari 2019.

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR
(https://datainspektionen.se).

