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VR-Yhtymä aikoo tulevina vuosina kehittää kyvykkyyttään palvella asiakkaitaan
monikanavaympäristössä innovatiivisesti ja tehokkaasti. Yhtymä tulee tarvitsemaan
monipuolisen joukon erilaisia IT-asiantuntijoita työskentelemään projekteissaan
joustavasti. Tämän johdosta Yhtymä on päättänyt kilpailuttaa IT-asiantuntijoiden
puitejärjestelyn, jonka lopputuloksena saamme kattavan asiantuntijapoolin alla
määriteltyjen asiantuntijakuvausten osalta. Jokainen asiantuntijarooli tulee
jakautumaan juniori- sekä senioriosaamistasoihin, jotka määrittelemme tarkemmin
tarjouskilpailun aikana.

Tarjoaja voi tarjota asiantuntijoitaan kaikkiin alla listattuihin osaamisryhmiin, joihin
kykenevät sitoutumaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Halutessaan ilmoittautua mukaan tarjouskilpailuun, Tarjoajan tulee täyttää tämän
hankintailmoituksen Liite 2 – Vähimmäisvaatimukset (Word-dokumentti), sekä Liite 3
–ESPD-lomake (XML-dokumentti) ja toimittaa ne alkuperäisessä formaatissa
ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen hankinta@vr.fi. Sähköpostin otsikkoon
suositellaan kirjoitettavan ”Osallistumisilmoitus K1516-0120”

ESPD-lomakkeen täyttöön löydätte ohjeita osoitteesta www.hilma.fi.

Kilpailutuksessa kilpailutettavat asiantuntijaprofiilit:

TECHNICAL ARCHITECT
Varmistaa arkkitehtuurin yhtenäisyyden ja ylläpidettävyyden hyödyntäen uusia
teknologioita. Toimii teknisenä asiantuntijana, asiakkaan ohjauksessa kulloinkin
käynnissä olevissa kehityshankkeissa.

SOLUTION ARCHITECT
Kääntää liiketoiminnan vaatimukset teknisiksi palveluiksi ja ratkaisuiksi. Toimii
liiketoiminnan rajapinnassa, hakien ratkaisuja kulloinkin esillä oleviin teknisiin
haasteisiin.
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SCRUM MASTER
Auttaa palvelusuunnittelijoita ja ohjelmistokehittäjiä keskittymään olennaiseen
poistamalla aktiivisesti ja oma-aloitteisesti etenemisen esteitä. Pitää yllä ketterää
prosessia ja omalta osaltaan rakentaa suuntaa ja suuruutta digipalveluiden
designereille ja koodareilla.

TEST ENGINEER
Vastaa digitaalisten palveluiden operationaalisesta testauksesta ja
laadunvarmistuksesta sekä testiprosessien ja –työkalujen kehittämisestä. Kykenee
toteuttamaan testauksen automatisoinnissa käytettävien eri scripti -kielien
ohjelmointia.

CX DESIGNER
Suunnittelee käytettävyydeltään parhaita digitaalisia palveluita matkustajaliikenteen
asiakkaille, yhdessä palvelumuotoiluun erikoistuneen tiimin kanssa, osana
Asiakasteknologia tiimiä.

DEVELOPER; PROGRAMMER
Ohjelmoi Asiakasteknologia tiimille asetettujen tavoitteiden mukaisesti suunnitellut
digitaaliset palvelut, yhdessä eri Euroopan maissa sijaitsevien osaamiskeskusten
tiiminjäsenten kanssa.

BI-/BUSINESS ANALYST
Ymmärtää tiedon hallinnan läpikotaisin ja osaa kehittää tiedon jalostamista eri
tarpeisiin. Omaa laajaa osaamista analytiikan hyödyntämisestä perinteiseen
raportointiin sekä erityisesti useiden eri tietolähteiden yhteensovittamisesta uusien
mahdollisuuksien luomiseen.


