
 

UX-designer och produktägare 
Är du driven, gillar en utmaning och vill vara med och påverka? Isåfall 

kan detta jobb  i en ung och snabbt växande startup vara precis det du 

letar efter. 

Om företaget 
Zoezi är en startup med 11 anställda. Vi levererar tjänsten Gymsystem som är ett 
webbaserat affärssystem. Vi erbjuder både det som slutkunden, den tränande medlemmen, 
ser såsom bokning, inpassering och webbshop. Till det som gymmets medarbetare hanterar 
såsom kassa, automatisk bokföring samt stöd för olika betalsätt, kort, faktura, autogiro och 
en hel del mer.  Våra kunder består bland annat av gym, crossfitboxar, yogastudios, 
trampolinparker och föreningar. 
 
Vi jobbar tillsammans mot företagets mål! För oss är det viktigt att alla medarbetare känner 
sig delaktiga och har roligt på jobbet. 

Arbetsuppgifter 
Du kommer ha en nyckelroll i företaget där din uppgift är att samla in önskemål och 
synpunkter och sedan göra en samlad bild för att planera framtida utveckling, håller i 
releaseplaner. Du kommer jobba tätt med alla delar i företaget och kommer vara stöd för sälj 
med att skapa designer för nya funktioner med tidsuppskattning. Du leder sedan 
utvecklingsteamet och fördelar de olika uppgifterna på dem, samt coachar och följer upp, 
helt enkelt tar utvecklingen framåt. 

Erfarenhet 
Du har lätt för att se helhet men ändå jobba med detaljer och skapa designer. Det är inte din 
grafiska kompetens som är den viktiga utan du behöver kunna skapa kravspecifikationer 
med bildexempel. Vi tror du har teknisk bakgrund så att du förstår och kan diskutera 
lösningsförslag med utvecklare. 

Förmåner 
Att jobba i ett växande startup-företag ger många förmåner. Du har stora möjligheter att vara 
med och påverka med korta beslutsvägar, du är med och bygger verksamheten. Vi har 
gemensamma aktiviteter, såsom fredagsfrukost och träningar på lunchen. Självklart 
tjänstepension och friskvårdsbidrag. 
 
Anställningsform:  heltid, tillsvidare, Plats för kontoret: Linköping 
Lön: månadslön  
 
Kontaktperson 
Johanna Zechel 
johanna@zoezi.se 
0703070920 

mailto:johanna@zoezi.se

