StrongPoint Cub söker Backendutvecklare .NET
StrongPoint Cub är ett mjukvaruföretag som hjälper framgångsrika bolagen att lyckas inom ett av de mest
innovativa områdena just nu: e-commerce. Våra lösningar ser varje vecka till att miljontals varor på ett smidigt
sätt når kunden. För att lyckas med detta måste vi var snabbare och mer innovativa än våra konkurrenter runt om
i världen.
Genom att kombinera innovation och teknik med stor branschkunskap har vi lyckats skapa produkter som
efterfrågas av kunder runtom i världen. Den stora efterfrågan på våra produkter medför att vi behöver fler
medarbetare till vårt huvudkontor i Täby som vill hjälp oss med nästa generations lösningar inom e-commerce.
Sedan 2017 är StrongPoint Cub en del av StrongPoint-koncernen med 540 medarbetare runt om i världen.

För vår fortsatta expansion söker vi nu:

Back-endutvecklare .NET
Om rollen
Du kommer att arbeta i vårt team som tar fram nästa generations molnlösningar för logistik inom e-commerce.
Att testa och utvärdera den senaste tekniken blir en viktig del av din vardag. Du ges stor frihet att påverka den
slutgiltiga produkten.
Vad vi söker
Vi söker dig som är en vass problemlösare och drivs av att anamma ny teknik. Du har lätt för att dela med dig av
dina kunskaper till dina kollegor, både i ditt team och i resten av företaget.
Vi söker både juniora och seniora utvecklare med erfarenhet av .NET och SQL Server. Som erfaren utvecklare är
det ett stort plus om du har erfarenhet av skalbara molnlösningar för Azure. Har du även erfarenhet inom logistik
är detta meriterande.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en miljö där vi hjälps åt att skapa de bästa lösningarna inom ett spännande teknikområde
där utvecklingen går snabbt framåt. Du har stor frihet att påverka ditt arbete och de produkter som du utvecklar.
Vi lägger stor vikt vid balans mellan arbete och fritid.
Placeringsort är Täby. Har du mer frågor kontakta gärna Johan Bernalt (CTO) på tel: +46 739 82 23 61 alternativt
skicka ditt CV till rekrytering.ecom@strongpoint.com så kontaktar vi dig. Läs mer om oss på
www.strongpoint.com
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