Svensk Cater är en av Sveriges ledande grossistföretag med kunder inom restaurang- och offentlig måltidsservice. Vi är rikstäckande och finns på 16 orter, från Luleå i norr till Malmö i syd. Ett starkt, lokalt engagemang är vårt signum. Vår ambition
är att vara en flexibel partner som förutom god service ger våra kunder mervärden, lönsamhet och omtanke. Vår ägare är Euro
Cater A/S och i samma koncern ingår även Dansk Cater. Läs mer på svenskcarter.se

Svensk Cater söker en

erfaren fullstackutvecklare
Vi behöver stärka upp vårt IT-team.
Vill du vara med på resan och utveckla vår digitala satsning och e-handelslösning?

för mobila enheter. Vet hur du ska optimera en lösning för att maximera tillgänglighet och prestanda.
Är uppdaterad på ny teknik och hungrig på att lära
dig nya saker. Har intresse för bra UX och användarupplevelse.

Som webbprogrammerare hos oss ingår du i ett
team med andra utvecklar. Din tjänst är förlagd i
Örebro där Svensk Caters IT avdelning har sitt säte,
men din arbetsplats är på huvudkontoret i Löddeköpinge.

Vi söker dig som är självgående och ansvarstagande. Du behöver stundtals vara stresstålig och
en problemlösare då dina dagliga arbetsuppgifter
kommer att påverkas av oförutsedda händelser.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande och
du kommer att ha utrymme för att vara flexibel och
få utlopp för kreativa tankar. Du har möjlighet att
testa på olika tekniker och du kommer att jobba
med både front- och backendutveckling.
Vi jobbar på Windowsplattformen. Vår teknikstack
består av:
•
IIS
•
MS SQL Server
•
Dotnet, C#
•
Node JS
•
Umbraco
•
CSS/SCSS
•
Javascript, jQuery
•
React
•
Vue
Bra om du dessutom:
Gillar snyggt skriven kod och god praxis inom
webbstandarder, responsiv design samt utveckling

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrig information
Start: 23 augusti
Omfattning: Heltid
Placering: Löddeköpinge
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan, som ska innehålla uppdaterat
CV och personligt brev, snarast till IT-chef:
Kenneth.Johansson@svenskcater.se
Urval sker löpande så ansök redan idag!
För tekniska frågor:
Fredrik Hendeberg, Systemutvecklare
E-post: fredrik.hendeberg@svenskcater.se

SKYDD FÖR DIN PERSONLIGA INTEGRITET
När du skickar in din ansökan till Svensk Cater
godkänner och samtycker du till att Svensk Cater
behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen.

