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Eyevinn expanderar till Malmö och det
heta Öresundsområdet
Streaming växer så det knakar och användarna har idag ett stort utbud av
tjänster och innehåll att välja bland. Konkurrensen är stenhård och det finns
väldigt litet utrymme för en dålig användarupplevelse. För att utveckla
tekniken vidare och skapa konkurrenskraftiga streamingtjänster för en större
och kräsnare publik finns ett stort behov av mjukvaru-utvecklare med
kunskap och erfarenhet inom detta område.
För att möta detta behov satsar, det redan etablerade oberoende

specialistkonsultbolaget inom streamingteknik, Eyevinn Technology på att
rekrytera fler mjukvaruutvecklare under 2020 till sitt team. I ett led i denna
satsning expanderar det Stockholmsbaserade bolaget till Malmö med att till
en början placera en av deras utvecklare, Simon Wallin, i det nyöppnade
Malmö-kontoret.
”Jag tycker det är spännande att Eyevinn expanderar i det heta Öresunds-området
med vår duktiga utvecklare Simon Wallin. Det finns intressanta kunder på både
danska och svenska sidan” säger Alexander Björneheim, VD på Eyevinn
Technology.
Utöver möjligheten att som Eyevinn-konsult få jobba med olika
streamingtjänster och innovativ teknik finns en dedikerad R&D-budget för
utveckling av verktyg, bibliotek, prototyper och möjlighet att testa egna idéer.
Många av dessa verktyg och bibliotek släpps sedan som öppen källkod som
alla i branschen kan ta del av och bidra till. Det ges även möjlighet att aktivt
bidra till andra projekt baserade på öppen källkod. Jonas Rydholm Birmé, VP
R&D, förklarar:
”Mycket av innovation kommer från möjligheten att prova en idé och även om en
del stannar redan vid prototyp-stadiet så är detta en viktig möjlighet för att skapa
en innovativ kultur och miljö. Ett ’mindset’ som våra utvecklare tar med sig ut i
sina uppdrag och till våra kunder.”
Det Eyevinn och många av deras kunder jobbar med är skalbara och
driftskritiska mikrotjänstbaserade arkitekturer och applikationer på webb,
mobil och Smart TV’s. De språk som framförallt används är C++, Java,
Javascript och dess olika ramverk. Det är framförallt inom dessa områden som
Eyevinn ser det största behovet.
Utöver mjukvaruutveckling hjälper Eyevinn sina kunder och branschen med
rådgivning inom teknologi-strategi och utbildning.

Eyevinn Technology är det världsledande oberoende konsultbolaget
specialiserade på video-produktion, videoteknik och streaming. Med vår
expertis hjälper vi vår bransch att säkerställa att användarens upplevelse är
av högsta möjliga kvalitet. Vårt oberoende garanterar att våra kunder får
opartiska råd och lösningar bäst anpassade för deras unika förutsättningar. Vi

erbjuder tjänster inom teknikstrategi, systemarkitektur, projektledning och
mjukvaruutveckling.
Eyevinn Technology ingår i Vinngroup, en av Sveriges mest snabbväxande
konsultgrupper. Verksamheten går ut på att bygga och utveckla
specialiserade företag inom tydliga nischer. Vinngroup får människor och
företag att växa och målet är att skapa tydliga resultat hos våra kunder.

Kontaktpersoner
Alexander Björneheim
Presskontakt
VD Eyevinn Technology
alexander.bjorneheim@eyevinn.se
070 316 66 53
Jonas Rydholm Birmé
Presskontakt
Lösningsarkitekt Eyevinn Technology
jonas.birme@eyevinn.se
070-3047660

