Experis IT rekryterar utvecklare till Cactus
UniView
Experis IT erbjuder kompetensförsörjning av chefer och specialister inom IT via
konsultverksamhet, rekrytering och projektlösningar. Genom att kombinera vår branscherfarenhet
med vår kunskap om människans potential får vi såväl individer som verksamheter att växa och
utvecklas. Experis IT finns på ett 30-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över.

Cactus UniView är ett framgångrikt företag med utveckling och design i Mölndal, Helsingborg,
Jönköping, Stockholm, Falun och Kristianstad. Vi är ca 60 personer och gjorde vår första
installation redan 1974. Våra kunder finns från Trelleborg i söder och Haparanda i norr samt i
Danmark och Norge. Vi skapar system som hjälper våra kunder med samhällsviktig infrastruktur
att säkra och optimera driften. Såsom tillgång till säkert vatten, en modern järnväg och en hållbar
energiförsörjning. Våra kunderhar en annan sak gemensamt: verksamheter som gynnar ett
långsiktigt hållbart samhälle.
Kaktusen har gett namn åt vårt företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav
på anpassning och hållbarhet. Läs mer om ett ovanligt spännande företag på
www.cactusuniview.se.
Är du en person som gillar utmaningar och nya tekniker är det här arbetsplatsen för dig!
Placering: Helsingborg, Skåne län
Bransch: IT, data
Antal tjänster: 2
Website: http://www.cactusuniview.se/
För kunds räkning söker vi nu utvecklare som har ett brinnande intresse för IT och teknik till
kontoret i Helsingborg.
Arbetsbeskrivning
Cactus UniView har lanserat ett av de mest spännande och moderna driftsystemen i världen –
Cactus Eye och det är här vi behöver förstärka utvecklingsteamet med fler medarbetare.
Du kommer att ingå i ett team tillsammans med andra utvecklare som gemensamt ansvarar för
den fortsatta utvecklingen av Cactus Eye. Då du blir en del av ett team är det viktigt att du kan
samarbeta och föra en öppen dialog med dina kollegor och dela med dig av din kunskap och
kompetens.
Teamet jobbar mer och mer åt det agila arbetssättet vilket gör att det är en fördel om du har
erfarenhet av att arbeta i projektform och med agila metoder.
Vem är du?
Vi tror att du är ödmjuk, öppen och lyhörd som person och vill vara med och utveckla samt driva
företagets teknik framåt både lokalt och globalt. Du är en person som har lätt att ta till dig nya
system och tar personligt ansvar för det du levererar. Vidare är viljan att dela med sig av sina
kunskaper och förmågan att arbeta mot deadlines viktiga egenskaper för att lyckas.
Som person bör du vara kreativ, kommunikativ och social. Du vill vara med och påverka, ta ansvar
och följa med i den tekniska utvecklingen inom ditt område. Vi ser gärna att du har

systemutveckling som ett stort privat intresse och gissar att du utvecklat en hel del på fritiden vid
sidan av studier och tidigare arbete.
Förutsättningar är att man har analytisk förmåga och kan producera högkvalitativ kod samt är
uppmärksam på detaljer. Du bör även vara självgående och vilja jobba tillsammans med andra
människor som verkligen brinner för det de gör.
Utbildningsbakgrunden är civilingenjörsexamen eller examen inom systemvetenskap samt ett
teknik- och människointresse. Vi ser gärna att du har arbetat minst 3-4 år med systemutveckling.
Likaså har du god erfarenhet av utveckling i projekt som du bedrivit på fritiden eller professionellt
Din tekniska profil
o
o
o
o
o

Utvecklingsmetodik, krav, arkitektur, design, implementation, unit-testning,
verifiering
Designmönster
Agila metoder
C#.NET
WPF (Windows Presentation Foundation)

Meriterande

o
o
o
o
o

HMI-design
Databaser
WCF (Windows Communications Foundation)
Scriptspråk
HTML5

Ansökan och kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar Cactus UniView med Experis IT. Frågor kring tjänsten besvaras av
rekryteringskonsult Thérese Helenius på EXPERIS IT, telefon: 040-665 61 03 eller mail:
therese.helenius@se.experis.com. Du söker tjänsten med ett registrerat och uppdaterat CV via
ansökningslänken. Urval sker löpande och vi ser gärna att du skickar in din ansökan snarast.
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.
Varmt välkommen med din ansökan!

