DevOps-ingenjör
Digitalization & Automation

På Lemontree ligger vi i framkant vad gäller kunskap om digitalisering och
teknikerna för att effektivisera, automatisera och kvalitetssäkra
utvecklingsprocessen hos både stora nationella och internationella bolag
samt organisationer. Vi är guldpartner med mjukvaruleverantörer inom både
DevOps och testautomatisering, vilket ger oss en unik möjlighet till
kompetensutveckling bl a genom samarbete med mjukvaruleverantörernas
egna utvecklingsavdelningar.
Vi har en stark företagskultur där vi värdesätter personlighet, passion och
kommunikation före kompetens och erfarenhet. Vi tror att ambitiösa
människor gör bra saker och därmed ger vi stor frihet åt individen att själv
vara med och forma sin roll och individuella utvecklingsplan. Vi jobbar i team
och tillsammans är vi branschledande - inte var och en för sig. Hos oss får du
möjlighet att utveckla våra kunder, vårt samhälle, bygga Lemontree som
bolag och göra avtryck i din omgivning. Vi erbjuder snabb utveckling till dig
som individ genom varierande projekt, mycket ansvar och en kultur med högt
i tak – där vi självklart stöttar vi dig längst vägen.
Vi har lång erfarenhet av utvecklingsprocesser i olika former och vår
kundskara växer i takt med våra framgångsrikt levererade projekt. Därför
behöver vi förstärka vårt team med individer som vill göra
utvecklingsprocessen enklare, snabbare och bättre för våra kunder genom
bland annat automation, Continuous Integration / Continuous Delivery
(CI/CD).
Vi behöver också personer som kan bidra till att bygga vår företagskultur
och hjälpa oss att ta bolaget till nästa nivå.
Hos oss har du mycket kundkontakt och förväntas kunna agera
självständigt. Det är därför viktigt att du är driven, handlingsinriktad, har
lätt för att kommunicera med kunder och att rapportera både internt och
externt. Personliga egenskaper är viktigare än formella egenskaper
eftersom vi i stor utsträckning tillämpar “learning on-the-job”, men en
utvecklarbakgrund är meriterande.

Arbetsuppgifterna kommer kunna innefatta:
- Förstudier och förändringsarbete för att hjälpa kunder bli mer
effektiva i utvecklingsprocesser och organisationer. Införande av
arbetsmetodik i enlighet med DevOps.
- Automation i utvecklingsprocesser med tillhörande verktyg, modeller
och metoder.
- Stöd till kundprojekt i form av Agil Coach, CI/CD eller testautomation
- Agera stöd och support i organisationen mellan utvecklings- och
förvaltningsgrupperingar.
- Automationskoncept, strategier och införande inom ramen för agil
utveckling och DevOps.

Bakgrund/personliga egenskaper vi söker:
- Ett par års erfarenhet i branschen.
- Erfarenhet och bakgrund som utvecklare inom agila
utvecklingsprojekt.
- Erfarenhet inom CM, testautomation, CI/CD och som teknisk
projektledare/Scrum master.
- Erfarenhet från helst ett par av följande verktyg eller språk: GIT,
Octupus, Jenkins/TeamCity, Docker, AWS/Azure
- Vilja och erfarenhet av integrationsarbete
- Erfarenhet av bank/finans eller telekom är högst meriterande.
- Stark vilja att arbeta i team och nå gemensamma mål.
- Akademisk bakgrund.
- God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Skicka in din ansökan till: info@ittalents.se

