
O H J E L M I S T O S U U N N I T T E L I J A
Profium on suomalainen ohjelmistoyritys ja semanttisen teknologian edelläkävijä. 
Profium Sense™ on semanttiseen teknologiaan perustuva ohjelmistoalusta. Perinteisen 
sisällönhallinnan lisäksi Sense parantaa asiakkaidemme liiketoimintaa konteksti- 
tietoisesti ja reaaliaikaisesti. Sensen taustalla on yli 20 vuoden intensiivinen tutkimustyö 
ja kokemus metadatan hallinnasta ja semanttisen teknologian ratkaisuista. 

Haemme ohjelmistosuunnittelijoita Profiumin kasvavaan tiimiin 
sekä Espoon että Mikkelin toimistoillemme

Monipuoliset ohjelmistokehitysprojektimme liittyvät joko Profiumin omien tuotteiden roadmap-kehitykseen 
tai asiakasprojekteissa toteutettaviin asiakaskohtaisiin piirteisiin. Päätehtäväsi on työskennellä yhteistyössä 
yrityksen johdon kanssa suunnittelemalla ja toteuttamalla ohjelmistoja, jotka toteuttavat annetut vaatimus-
määrittelyt. Toteutuksen lisäksi dokumentoit sekä ohjelmiston rakenteet että lopullisen toteutuksen. 
Tehtävässäsi osallistut myös ripeään ja ammattimaiseen ongelmaraporttien käsittelyyn siten, että voit 
ymmärtää ja korjata myös muiden kirjoittamaa Java-koodia. Meillä pääset kehittämään tekoälyalgorit-
meja ja opit miten sääntöpohjainen päättelykone toimii ja pääset osallistumaan sen jatkokehitykseen.

Toivomme sinulta ammattimaista osaamista ja kokemusta seuraavista tekniikoista:
•	 Java-ohjelmointi J2EE-ympäristössä
•	 Eclipse (tai vastaava) kehitysympäristö
•	 Yksikkötestit, ant-buildit, GIT-versiohallinta ja CI-työkalut
•	 debuggaus- ja profilointityökalut
•	 Iteratiiviset ja vesiputouskehitysmallit

Tehtävässä menestymisen tekijöitä ovat myös:
•	 hyvä hajautettujen tietojärjestelmien, rinnakkaisohjelmoinnin ja tietoverkkojen tuntemus
•	 hyvät kommunikointitaidot sekä kirjoitetun että puhutun suomen ja englannin kielen osalta
•	 kyky opastaa ja neuvoa myös muita työntekijöitä
•	 kyky toimia tehokkaasti osana ohjelmistokehitystiimiä.

Haemme myös Android-mobiilikehittäjiä!

Lähetä mahdollisimman pian hakemuksesi ja CV sähköpostitse: 
careers@profium.com  otsikolla “Ohjelmistosuunnittelija”

www.profium.com/fi/yritys/avoimet-tyopaikat/

AVOIMIA TYÖPAIKKOJA 2019



J A V A  S O F T W A R E  E N G I N E E R  -  E S P O O / M I K K E L I ,  F I N L A N D

Profium is a private Finnish well established software company founded in 1996, and 
a pioneer in semantic technology. 

Our product Profium Sense™ uses Semantics and Artificial Intelligence. Profium technology 
refines data into critical information in real time.  We have packaged Sense in four pre-
configured application areas: Semantic Search, Digital Asset Management, Context-
Aware Services and Situation Awareness. We help our customers build their digital 
services using our robust Rule Engine and the Artificial Intelligence of Sense. 

We’re looking for a team player to work with other Profium’s skilled developers who love 
to help each other and have the passion to develop and maintain high quality software 
products. When you join you can expect to participate in all phases of software development 
from specifications and design to test-driven development, continuous integration and 
releases to test and production environments with careful detail to documentation.

Our development environment is likely to be familiar to you as we make use of tools such 
as Eclipse, CI, GIT, automated cross-browser testing and profiling tools.

We in turn expect you to have strong background in developing high-quality Java software 
and the passion to develop products to the global marketplace with us.

We appreciate developers who can also read and understand existing code and design 
over ability to write new lines of code as Profium is not a startup with an empty table.

Command of Finnish language is not mandatory but will sometimes help as many of our 
customers are in Finland.  

Finally, if you have experience in native or HTML5 based mobile application development, 
this is considered an advantage but do not skip this opportunity if you haven’t got such 
experience.

Please address your application by email to: 
careers@profium.com with a title ‘Java Software engineer’

www.profium.com/en/company/open-positions/

OPEN POSITIONS 2019

We are recruiting Java Software Developers to Profium growing team 
to both of our offices in Espoo and Mikkeli


