Systemutvecklare till kvalificerad startup
LifeComp växer och letar efter en “fullstack”-utvecklare som vill vara med och göra skillnad på riktigt.
Som utvecklare i vårt team är du med och driver utvecklingen av våra externa och interna system för
modern effektiv hälsoanalys. Vi har idag förmodligen världens mest avancerade medicintekniska
system för algoritmbaserad analys, men vi kommer att behöva ha en kraftfull löpande vidareutveckling
för att etablera en dominerande position på en global marknad. Vi jobbar i en modern teknikstack med
fokus på clean architecture.
Vad du kommer att göra
•
Jobba med mjukvaruutveckling i vårt team
•
Utveckla nya funktioner för LifeComps interna och externa produkter
Vem du är
•
Vi letar efter dig som har en bakgrund i .Net, C#, javascript, HTML, CSS, Json och Microsoft SQL
•
Det är meriterande om du även har kunskap om Vue.js, Azure, Integrationer och Git
•
Du kommer både jobba självständigt och i samarbete med andra i teamet
•
Du är nyfiken, driven och trivs med att fatta egna beslut
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en innovativ och snabbrörlig arbetsplats där du får vara med och fatta besluten. En
balans mellan fritid och arbetstid är viktigt för oss. Därför erbjuder vi friskvård samt flextid så alla ska få
ihop en vardag att trivas i. Du kommer att få en bra lön med möjlighet till optionsprogram mm. Sist men
inte minst kommer det du utvecklar få en stor positiv påverkan på människors hälsa i stor volym både i
Sverige och globalt.
Anställning
Tjänsten är tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm.
Vi söker också utvecklare för deltids-/extraarbete, t ex parallellt med dina universitetsstudier.
Din ersättning kommer att vara mycket konkurrenskraftig, attraktiva möjligheter för delägande erbjuds.
Ansökan
Är du redo för en ny, spännande utmaning så ser vi gärna att du ansöker omgående. Vi arbetar med
urval och intervjuer löpande.
Vill du veta mer?
För frågor kring tjänsten kontakta:
VD Fredrik Kjällander på 073-351 91 51 eller fredrik.kjallander@lifecomp.se.

Om LifeComp
Personlig algoritmbaserad hälsoanalys, till alla!
I framkant både medicinskt och tekniskt, för att leverera den globalt bästa hälsoanalysen.
Visionen är att bidra till ett samhälle som är 50% friskare.
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