
Jotne EPM Technology AS har høyt kompetente it-utviklere i Trondheim, Oslo, Portugal og  
St. Petersburg. Vi leverer produkter til Aeronautics, Space, Defense og Bygg. Jotnegruppen har 
totalt 200 ansatte innen it-utvikling, engineering, produksjon og eiendomsutvikling

Vi trenger Product owner til Enterprise BIM-avdelingen i 
Trondheim
Jotne skal bistå St. Olav og NTNU videre med å skape en virtuell og smart bydel. 
Derfor etablerer vi avdelingskontor i Trondheim og ønsker deg med på laget. 

Din bakgrunn:
- Product owner 
- Agile management
- Full stack development

Programmeringsspråk:
- C, C#, C++
- Node
- Javacript, React, Angular

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
-  Du er innovativ og tenker fremtidsrettet.
-  Du er selvgående, tar ansvar og fullfører.
-  Du har lidenskap for brukervennlighet og setter kunden/sluttbruker i sentrum.
-  Du er åpen og ærlig og kommuniserer godt med dine medarbeidere.

Dine arbeidsoppgaver:
Du skal ivareta kundenes behov og omsette dette i produktene våre. Du vil ha 
det overordnede ansvaret for utviklingen av produktene, og skal støtte og lede 
utviklerteamene. Du må fungere som scrum master, og ta avgjørelser og priorit-
ere oppgaver i alle utviklingstegene. Som produkteier bistår du i utarbeidelsen 
av produkt- og markedsstrategien sammen med ledelsen.

Ditt arbeidssted er Trondheim (eventuelt Oslo).

Vi lover å gjøre vårt aller beste for at du skal trives hos oss! Er du interessert? 
Ta kontakt med Christopher Christensen, cc@jotne.com, tlf:. 922 44 910.
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BLI MED OSS OG SKAP FREMTIDENS LØSNINGER!
Fremtidens ledere vil ta beslutninger basert på digitale og virtuelle bygningsmodeller. Enterprise 
BIM (EBIM) er fremtidens løsning for strategisk eiendomsledelse hvor bruk av digitale modeller står  
sentralt. Jotne leverer modellserver og bygger stadig ut med funksjonalitet som kombinerer den virtuelle  
informasjonen med den fysiske verden.


