
Om oss
Vi i Epinova leverer 
markedsledende digital handel, 
nettsteder og samhandlings- 
løsninger til noen av Norges 
aller største merkevarer.

Vi har stort fokus på kvalitet, 
fornyelse og digitalisering, og 
vårt spissede fokus gjør at vi 
kjennetegnes som et av de 
fremste e-handelsmiljøene i 
bransjen.

Hos oss er folka i 
fokus, og vi har et 

uttalt mål om å være 
"Verdens beste 
arbeidsplass"

God stabilitet, høy trivsel og lav turnover.
Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø.
Konkurransedyktig lønn og andre goder.
Høyt faglig fokus og utviklingsmuligheter.



Vi jobber med ambisiøse og 
spennende kunder som Thon 
Gruppen, Stortinget, NHO, 
OBOS, Fargerike, ASKO Norge 
og Røde Kors, for å nevne noen. 

Noen eksempler er blant annet 
å utvikle skybaserte web- 
løsninger for Statnett. Hvor vi 
måtte påse at strenge 
sikkerhetskrav ble ivaretatt på 
deres godt over 3000 
nettsteder.

Vi har også lansert nettsider til 
Olav Thon gruppen og deres 90 
kjøpesentre i Norden. 
Forvandlet nettstedet til 
Helsetilsynet med vår 
grensesnittmagi, og gitt dem et 
etterlengtet digitalt løft med 
smart teknologi og kreativ 
frihet.

Eksperter på digitalisering, digital handel og 
samhandlingsløsninger.

Hva gjør vi?



Ledere som ser deg og 
som støtter personlig - 
og faglig utvikling.

Nettbutikk og digital handel
Nettsted og selvbetjening
Intranett og samhandling
Forvaltning og support

Vi jobber med



Epinova 
Academy
Vårt skreddersydde interne 
talent- og kompetanseprogram. 
For deg som er nyutdannet 
innen IT og ønsker å få faglig 
tett oppfølging, sertifisering, 
kurs og å få være med på mye 
sosialt. 

Du er fast ansatt i Epinova, men 
vil bli en del av vår talentgjeng, 
Epinova Academy. I Academy er 
målet å styrke deg faglig- og 
personlig gjennom
undervisning, teori og oppgaver.

Du får teste dine kunnskaper i 
fiktivt prosjekt før du begir deg 
ut i kundeprosjekt. Slik at du er 
trygg i rollen når du skal utvikle 
moderne e-handelsløsninger og 
nettsteder til ledende nordiske
selskaper. 

For deg som er nyutdannet utvikler.
 

Les mer om Epinova Academy 
 

https://www.epinova.no/bli-med/epinova-academy/
https://www.epinova.no/bli-med/epinova-academy/


Vi kan tilby et fantastisk 
arbeidsmiljø. I Epinova er det 
ansatt bra mennesker som også 
er svært dyktige i det vi gjør. Vi 
ønsker å levere godt og spiller 
hverandre gode. 

Det vil du merke når du begynner 
hos oss og føler energien, ser 
hvordan vi jobber og blir del av 
de gode øyeblikkene ved 
kaffemaskinen. Vi er en sosial 
gjeng som omgås på jobb og 
fritid. Summen av vår kultur er de 
ansatte, og sammen skaper vi 
gode løsninger og trives i 
jobbene våre. 

Du får lære noe nytt, hver dag, og bli ekspert innen områder 
du aldri trodde du ville kunne noe om.

Balder Ulfeng, backend-utvikler



Epinova har gitt meg 
en bratt faglig og 
personlig læringskurve. 
Det er et seniortungt 
miljø her, noe som gjør 
at man lærer av veldig 
flinke folk. Siden vi 
bare er fire i Epinova 
academy er vi i fokus, 
og forsvinner ikke i 
mengden. Vi blir ekstra 
godt tatt vare på.

Nikola Sekiw, nyutdannet 
backend-utvikler. 
Begynte i Epinova høsten 2021.


