
Aventra Oy etsii ohjelmistokehittäjiä 
 
Etsitkö mielenkiintoisia ohjelmistokehitystehtäviä, joiden parissa pääset haastamaan itseäsi ja ottamaan 
vastuuta? Oletko oma-aloitteinen ja tarkka työntekijä sekä kiinnostunut kehittymään ohjelmistokehityksen 
monitaituriksi? Haluatko työskennellä rennossa ja joustavassa työympäristössä? Jos tunnistit itsesi, hae nyt 
Aventralle ohjelmistokehittäjäksi! 
 
Etsimme nyt työuransa alkupuolella olevia OHJELMISTOKEHITTÄJIÄ vakituiseen työsuhteeseen Espooseen.  
 
Olet valmistunut tai valmistumassa ohjelmistokehityksen opinnoista ja sinulta löytyy osaamista seuraaviin: 

 C#, Microsoft Visual Studio (2013/2015), Microsoft .NET Framework ja Entity Framework ovat tuttuja. 

 Jonkin verran kokemusta Web-pohjaisten sovellusten (HTML, AJAX) toteuttamisesta tai Web Services (REST, 
SOAP), MySQL, MS SQL ja SQL-ohjelmoinnista. Menetelminä tunnet ehkä myös Agilen tai Scrumin.  

 Windows Presentation Foundation (WPF) ja Windows Universal Platform (WUP) -tuntemus katsotaan 
eduksi.  

 Tietoturvaosaaminen ja kryptografian tuntemus katsotaan myös eduksi. 

 Puhut ja kirjoitat sujuvasti suomea ja englantia. Ruotsin kieli tuo plussaa, sillä Aventralla on Ruotsissa 
tytäryhtiö ja paljon asiakkaita sekä mielenkiintoisia uusia projekteja. 

Sinun ei tarvitse osata kaikkea. Erilaisten tehtävien myötä kokemus ja osaaminen myös kasvavat.  

Tehtävässä olet mukana Microsoft-teknologioihin perustuvien tietojärjestelmien ylläpidossa, kehittämisessä ja 
määrittelyissä. Lisäksi osallistut vaihteleviin kansainvälisiin asiakasprojekteihin erikokoisille asiakkaille. Osaat 
tehdä laadukasta ja toimivaa softaa, ja sinulla on aito kiinnostus ohjelmointityöhön. Vahva 
ongelmanratkaisukyky ja oma-aloitteisuus ovat tehtävässä menestymisessä tärkeitä. 

Aventra tarjoaa tehtävään valitulle henkilölle haastavaa, mielenkiintoista ja vastuullista ohjelmistokehitystyötä 
hyvässä kehitystiimissä. Olemme pieni softatalo, mikä näkyy joustavuutena ja rentona työilmapiirinä – 
työntekijämme viihtyvät meillä pitkään! Osaamisesi karttuessa pääset kehittymään entistä monipuolisempiin ja 
laajempiin tehtäviin. Tarjoamme sinulle: 
 
• Mahdollisuuden vaikuttaa omiin työtehtäviisi ja kehittää omaa osaamistasi (tuemme esim. 

osaamistasi kehittäville kursseille osallistumista) 
• Kattavan perehdytyksen ja kokeneiden kollegoiden tuen 
• Joustavat työajat ja lomat 
• Hyvää tiimihenkeä ylläpitävät virkistyspäivät ja muut henkilöstöedut 

Aventra Oy on identiteetin hallinnan ja sähköisen tunnistamisen järjestelmiin erikoistunut monitaituri. 
Kehitämme asiakkaillemme luotettavia, joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Aventra on perustettu 2004, 
ja tällä hetkellä meitä on kolmetoista. Useimmat meistä osallistuvat niin tuotekehitykseen kuin 
asiakasprojekteihinkin. Aventran vahva osaaminen heijastuu myös yrityksen vakavaraisuutena ja yrityksellä on 
korkein AAA-luottoluokitus. 
 
Vapaamuotoisen hakemuksen palkkatoiveineen ja CV:n voi toimittaa mahdollisimman pian tai 31.8.2018 
mennessä, osoitteeseen rekry@aventra.fi, otsikolla Ohjelmistokehittäjä. Lisätietoja tehtävästä antaa tarvittaessa 
Riia Kyllönen sähköpostitse osoitteessa riia.kyllonen@aventra.fi , valitettavasti puhelintiedusteluihin emme ehdi 
vastaamaan. Ilmoitathan hakemuksessasi selkeästi mitä tekniikoita olet käyttänyt.  
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