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ZALANDO UTVIDER TEKNOLOGISEKTOREN I 

EUROPA   
 

 Zalando åpnet et andre teknologisenter utenfor Tyskland i Helsinki, med planer om å 

skape opptil 200 arbeidsplasser 

 Et lokalt team vil fokusere på kundebaserte produkter, som nye moteapper   

 Utvidelsen av teknologiteamet i Dublin går etter planen med fokus på ekspertise innen 

datavitenskap 

 Det teknologiteamet i Berlin vokser fremdeles med et mål om å ansatte over 2000 

ingeniører hos Zalando 

 

 

HELSINKI ,  27.  AUGUST 2015 / /  Zalando SE, Europas ledende nettbaserte moteplattform, 

utvider teknologiløsningene internasjonalt ytterligere. I går åpnet e-forhandleren et nytt 

teknologisenter i Helsinki under en lansering på kontoret og ønsket det lokale teamet 

velkommen til selskapet.   

 

Zalando har planer om å utvide moteplattformen og øke tilbudene de gir til kunder og 

merkevarer. Det nye kontoret i Helsinki kommer til å spille en rolle i denne strategien ved å 

fokusere på utvikling av nyskapende kundebaserte produkter, som moteapper. "Mobiltrenden 

endrer e-handelen innen motesegmentet og er i ferd med å bli mye mer enn bare handling via 

nettbutikker. Vi har allerede flere besøk fra mobiler enn datamaskiner. Besøk med mobiler 

utgjorde 57 % i andre kvartal i 2015. Derfor investerer vi tungt innen mobilløsningene våre", sier 

Philipp Erler, SVP Technology, Zalando. "Takket være den strategiske plasseringen, sterke 

universiteter og en godt etablert mobilsektor gir Helsinki et best mulig miljø for vårt nye 

https://youtu.be/lgS58iyQ6P8
https://youtu.be/lgS58iyQ6P8
https://youtu.be/yF5gLkbpMW4
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internasjonale teknologisenter. I tillegg ønsker vi å bli en etablert del av teknologifellesskapet i 

Finland og slå oss sammen med lokale nyetableringer i fremtiden." 

 

Zalando planlegger å skape opptil 200 jobber i Helsinki i løpet av de neste årene. E-

forhandleren rekrutterer mobile utviklere, spesialister på brukeropplevelser, dataspesialister og 

produkteiere fra hele bransjen og det akademiske miljøet for å jobbe med kundebaserte 

mobilapper. Teamet på kontoret vil innen utgangen på september allerede bestå av ti personer.  

 

Kontoret i Helsinki er Zalandos andre teknologisenter utenfor Tyskland etter åpningen av 

Fashion Insights Center i Dublin tidligere i år. Fokuset i Irland dreier seg om datavitenskap og 

ingeniørundersøkelser som involverer forskning og utvikling om hvordan man lager en 

sanntidsbasert innsiktsplattform om mote. E-forhandlerens team på stedet vil bli utvidet til over 

20 ansatte i løpet av de neste ukene. Zalando har mål om å skape 50 jobber i løpet av det 

første driftsåret i Dublin, og på lang sikt er det et potensial om å ansette flere hundre.     

 

Totalt sett vokste teknologiteamet hos Zalando til over 800 ansatte på alle kontorer. På starten 

av fjoråret var det 500 ansatte. Nesten 750 av de ansatte i teknologiavdelingen jobber ved 

hovedkvarteret i Berlin. "Vi drar god nytte av den pågående teknologiveksten i Berlin. Vår 

plassering i hjertet av den europeiske teknologiscenen er hovedårsaken til den omfattende 

rekrutteringen av gode teknologieksperter", sier Philipp Erler. "Vi har som mål å ansette over 

2000 ingeniører innen utgangen av 2016. For å kunne implementere nye ideer fleksibelt og 

raskt sørget vi for at beslutninger nå tas av teknologieksperter i stedet for hos ledelsen, i tillegg 

til at vi tidlig i vår introduserte Radical Agility-tilnærmingen i teamet vårt. Ved å jobbe utfra de fire 

grunnprinsippene formål, uavhengighet, mestring og tillit fokuserer vi på en rask innføring av en 

profesjonell infrastruktur som sørger for det tekniske grunnlaget for moteplattformen og alle 

fremtidige forretninger." 

 

 

Zalando-teknologi – en oversikt 

 teknologiteam i Berlin (HQ), Dortmund, Erfurt og Moenchengladbach i Tyskland; Dublin, 

Irland; Helsinki, Finland 

 over 800 ansatte fra over 50 forskjellige land 

 over 70 utviklerteam ved alle kontorer 

 små, fleksible og selvstendige team som benytter Radical Agility-tilnærmingen basert på 

formål, uavhengighet, mestring og tillit 

 Zalando-plattformen er for det meste utviklet internt i selskapet med åpne kildekode og 

nyskapende teknologier som React, Scala, Python, Cassandra, Clojure, AWS, and Docker 

https://corporate.zalando.com/en/zalando-expands-tech-operations-dublin-plans-create-200-jobs
https://www.youtube.com/watch?v=fJl2adFWpG4&feature=youtu.be
https://youtu.be/fJl2adFWpG4
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 fem viktige prinsipper for bygging av systemer: API First, REST, SaaS, nettsky og 

mikrotjenester 

 
 
 
Om Zalando  

Zalando (https://corporate.zalando.com) er Europas ledende moteplattform for  dame, herre og barn. Vi tilbyr kundene 

enkel og behagelig shopping med gratis levering og fri retur. Sortimentet vårt omfatter mer enn 1 500 merker, og 

spenner fra fast fashion og internasjonale motehus til spennende nykommere og vår egen design. Vi jobber kontinuerlig 

med å tilpasse tilbudet vårt til de lokale markedene, som i dag omfatter 15 europeiske land (Norge, Sverige, Danmark, 

Finland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Italia, Spania, Belgia, Nederland, Luxemburg, Polen og England). Våre 

tre lagre sentralt plassert i Tyskland er alle utstyrt med det siste innen teknologi, og gjør oss i stand til å betjene kunder 

over hele Europa raskt og effektivt. Vi tror at vår unike kompetanse innen mote, logistikk og teknologi gir oss de beste 

forutsetningene for å gi både kunder og samarbeidspartnere det de vil ha. Zalandos nettbutikker tiltrekke over 135 

millioner besøk per måned. I andre kvartal 2015, rundt 57 prosent av trafikken kom fra mobile enheter, noe som 

resulterer i nært til 16,4 millioner aktive kunder ved utgangen av kvartalet.  

 

 

CONTACT  

Sigrid Dalberg-Krajewski   Corporate Communications 

sigrid.dalberg-krajewski@zalando.se  

+49 30 20968 1156  

 

 

 


