Gillar att koda?
Fast tjänst? Extrajobb?

Skalarit söker skarp mjukvaruutvecklare
Skalarit är ett litet men vasst mjukvaruföretag som utvecklar program för drift och
underhåll inom energisektorn samt e-handelssajter. Vi erbjuder även systemdrift för våra
applikationer. Vi jobbar till stor del med prototyping i nära samarbete med kund. Vår
personal har stor frihet i hur man löser sina uppgifter samtidigt som erfarna kollegor alltid
finns tillgängliga för stöd och inspiration. Vi gillar att koda och vill ha kul på jobbet. Våra
lokaler finns centralt i Linnéstaden inne i Göteborg.
Vi har stor efterfrågan på våra tjänster och behöver växa. Vi söker därför
mjukvaruutvecklare som kan hjälpa oss utveckla både webbapplikationer och backend
system. Helst vill vi självklart anställa dig på heltid men vi har även goda erfarenheter av
extrajobbande teknologer.
Vi jobbar primärt med Apache/PHP/Javascript/Mysql i Linuxmiljö men gör även en hel del
serverprogram och integrationskod i C++. Utöver detta förekommer utveckling för
Windows samt mobila plattformar i begränsad omfattning.
Även om tjänsten primärt är som utvecklare finns det goda möjligheter att jobba med
projektledning, systemering, testning och andra delar av utvecklingsprocessen. Det viktiga
är att vi hittar en utvecklande mix.
Vi söker dig som:


Är skarptänkt



Är, eller skall bli, civilingenjör, systemvetare med inriktning programmering eller
har liknande bakgrund inom programmering



Tycker det är kul att koda och har erfarenhet av det. Det är inte nödvändigt att du
kodat i vår målmiljö tidigare men lämpligtvis är du riktigt duktig på åtminstone
något kompilerat språk samt ett skriptspråk.



Vi försöker återanvända vår kod och hanterar den på ett strukturerat sätt så det är
viktigt att du förstår och kan jobba objektorienterat.

Du får jobba i en kreativ miljö med duktiga och erfarna medarbetare. Du kommer att lära
dig massor och förväntas även dela med dig av dina egna kunskaper och erfarenhet till
dina kollegor.
Vi erbjuder marknadsmässig lön med möjlighet till bonus. Skalarit är medlem i IT
Företagen och erbjuder pension och andra förmåner enligt avtal.
Om det låter intressant så kan du mejla en intresseanmälan till Sture Skalare [sture.skalare@skalarit.se]
eller ring på 0708-421170.

Skriv lite kort om dig själv, din bakgrund och vad du vill jobba med så hör vi av oss inom
några dagar!

