
 

 
ASSESS, MEASURE AND LEARN 

 

Junior Content Producer inom digitalt Iärande 
 
Stad: Stockholm, Midsommarkransen 
Typ av uppdrag: Efter överenskommelse (konsultuppdrag alternativt deltid eller heltid)  
Startdatum: Snarast möjligt efter överenskommelse 

 
Vill du vara med och bygga framtidens innehållsverktyg för digitalt lärande? 
Vi  letar efter dig som brinner för kombinationen pedagogik, metodik, teknik och 
användarbeteenden. 

 
Kort om oss 
Evalve AB är ett svenskt utvecklings- och utbildningsföretag specialiserat på IT- kompetensanalys 
och användarbeteenden. Företaget ligger bakom de nationella kompetensstandarderna 
eMedarbetaren, eMedborgaren och eSamhället. 
Under 2014 började Evalve utveckla nästa generations innehållsverktyg för produktion av 
mjukvarubaserade Iär- och testobjekt, Howdou. Idag ingår både Iär- och testobjekt samt en 
Iärplattform i Howdou-familjen. 

 
Om tjänsten 
I rollen som Junior Content Producer är din huvudsakliga uppgift att parallellt med utvecklingen av 
innehållsverktyget Howdou producera Iär- och testobjekt med detsamma. Möjlighet finns att växa i 
rollen och bredda den till att inkludera arbete med våra partners och slutkunder och ansvara för 
behovs-, målgrupps- och beteendeanalys. Du kommer att jobba nära våra utvecklare och vara 
med och påverka produktens fortsatta utveckling. 
 
Arbetsuppgifter 

• Produktion av Iär- och testobjekt 
• Implementation, utrullning och utvärdering 
• Behovs-, målgrupps- och beteendeanalys 

 
Vi söker dig som har 

• goda kunskaper i pedagogik och metodik 
• bred kunskap inom olika typer av mjukvaruapplikationer på flera olika plattformar 
• goda kunskaper i  Markup Languages som t.ex. HTML eller XML och med fördel kan utveckla 

för webben i olika språk 
• intresse för visuell kommunikation (UI/UX) 
• goda kunskaper i bildbehandling 
• goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift 

Erfarenhet fron e-learning branschen är ett stort plus liksom erfarenhet av olika författarverktyg, 
Iärplattformar (LMS) och LRS. 

 
Du har en inget är omöjligt-mentalitet och är intresserad, nyfiken och Iösningsorienterad. Du har 
en förmåga att arbeta under högt tempo med flera arbetsuppgifter parallellt. Du är ansvarstagande 
och samtidigt orädd och vågar gå utanför din komfortzon för att uppnå goda resultat.  

 
Har du frågor om oss eller rollen? Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer: jonas@howdou.net 
Läs mer och prova på www.howdou.net 

 
Ansökan: Löpande 
Skicka ansökan snarast möjligt till: jonas@howdou.net 


