
Osa-aikainen ohjelmistokehittäjä, Java (myös kesätyö) 
 
Haluatko saada arvokasta työkokemusta ohjelmistokehityksen eri osa-alueista laajan ja 
monikäyttöisen rahoitusalaan liittyvän ohjelmiston parissa? Valuatum hakee tekniseen tiimiinsä 
ohjelmistokehittäjää, joka hallitsee etenkin Java-kielen ja tarttuu innokkaasti uusiin haasteisiin. 
Teknisen tiimimme pieni koko takaa sinulle mahdollisuuden erittäin vaihtelevien teknisten 
tehtävien suorittamiseen omien erityistaitojesi ja toivomuksiesi mukaan. Matemaattisesta 
osaamisesta on Valuatumilla huomattavan paljon hyötyä, sillä ohjelmistomme suorittaa mm. 
yrityksen arvonmäärityslaskelmia sekä arvioi yritysten konkurssiriskiä erilaisin 
laskentamenetelmin. 
 
Valuatum on analyytikkovoimin perustettu rahoitusalan ohjelmistoyritys, jonka tuotteita ovat 
arvonmääritysmallit erilaisine osakeanalyysityökaluineen sekä vastaavien tilinpäätösmallien 
käyttäminen luottoriskin yhtiökohtaiseen määrittelyyn. Valuatumin järjestelmiä käyttävät pääosin 
johtavat pohjoismaiset osakevälittäjät sijoitustutkimuksen tekemiseen ja jakeluun. Lisäksi Credit 
Risk järjestelmäämme käyttävät yritysluototusta tarjoavat pankit asiakkaidensa luottoriskin 
analysointiin. Referenssiasiakkaitamme ovat mm. Danske Bank, Evli, Garantia, Dun & Bradstreet, 
Aktia, Wärtsilä, Aspo ja monet muut. 
 
Olemme työaikojen suhteen erittäin joustavia, eli työtä voi hyvin tehdä opiskelun ohessa 
lukukausien aikana. Aiempi työkokemus alalta ei ole välttämätön, ja työ soveltuu hyvin myös 
opintojen alkuvaiheessa oleville opiskelijoille. 
 
Etsimämme henkilö 
 
- Hallitsee Java-ohjelmoinnin sekä Web-ohjelmistokehityksen perusteet 
- Omaa relevantin opiskelutaustan 
- Kykenee itsenäiseen työskentelyyn 
- On hyvä kommunikoimaan sekä suomeksi että englanniksi. 
 
Katsomme eduksi 
 
- Osaamisen seuraavilla alueilla: Java EE, Spring, Struts2, JQuery, TDD 
- Tietokantaosaamisen (MySQL) 
- Kokemuksen Amazon Web Services-pilvipalvelusta tai vastaavasta ympäristöstä 
- Muiden ohjelmointikielien osaamisen (esim. C#, Python, bash, VBA) 
- Matemaattisen osaamisen (esim. regressiomenetelmät) 
- Aikaisemman työkokemuksen vastaavilta alueilta 
 
Työ on osa-aikainen ja kesällä on todennäköisesti mahdollista työskennellä myös täysipäiväisenä. 
Palkkaus sovitaan osaamisesi ja kokemuksesi mukaan. 
 
Toimitilamme sijaitsevat Herttoniemen metroaseman läheisyydessä (eli noin 10 min. metromatkan 
päässä keskustasta ja Kampista). 
 
Lähetä hakemuksesi ja CV:si, sekä mahdolliset kysymyksesi osoitteeseen: 
tekn-haku201701mat@valuatum.com 
 
Lisätietoja rekrytoinnin yleisistä asioista antavat: 
CEO Esa Mäkeläinen / 044 342 0250 
Ja teknisistä asioista: 
CTO Sebastian Björkqvist / 050 365 0604 
 
Otamme hakemuksia vastaan 10.02.2017 asti, mutta aloitamme kuitenkin haastattelut heti 
soveltuvien henkilöiden haettua paikkaa. Lisäksi työ alkaa heti kun löydämme sopivan henkilön. 
	


