
Kravprofil 

C# utvecklare 
Vi söker en utvecklare med inriktningen C# och kunskaper inom Windows- och 
Webbutveckling.  
 
Du kommer primärt att jobba med både nyutveckling och underhåll av befintliga system 
för lager och säljstöd. Du kommer arbeta i nära samarbete med användarna av 
systemen. Arbetet innebär att självständigt, utifrån krav och önskemål, vidareutveckla 
och förvalta applikationer vars syften bland annat är att underlätta och effektivisera 
företagets sälj- och leveransprocesser. Miljön är en mix mellan traditionella 
Windowsapplikationer och webbapplikation, samtliga skrivna i C#. 
 
Utvecklingsmiljön är Microsoftbaserad med Visual Studio 2015, C#, SQL Server och IIS.  
 
 
Vem är du? 
Vi söker dig som 

 har arbetat med Windowsbaserad applikationsutveckling under minst två år 
 har erfarenhet av C# utveckling i kombination med SQL Server 
 är en engagerad och ansvarstagande problemlösare som gillar att ta mycket eget 

ansvar, men inte har något emot att jobba i team. 
 
Meriterande om du 

 arbetat med webbutveckling inom C# 
 
Du har troligen en relevant utbildning inom IT men det viktigaste är framförallt ett 
genuint intresse för programmering och utveckling. 

  



C# utvecklare och IT-tekniker 
Vi söker en utvecklare med inriktningen C# och kunskaper inom Windows- och 
Webbutveckling som dessutom kan ansvara för vår IT-miljö. 
 
Du kommer primärt att jobba med både nyutveckling och underhåll av befintliga system 
för lager och säljstöd. Du kommer arbeta i nära samarbete med användarna av 
systemen. Arbetet innebär att självständigt, utifrån krav och önskemål, vidareutveckla 
och förvalta applikationer vars syften bland annat är att underlätta och effektivisera 
företagets sälj- och leveransprocesser. Miljön är en mix mellan traditionella 
Windowsapplikationer och webbapplikation, samtliga skrivna i C#. 
 
Utvecklingsmiljön är Microsoftbaserad med Visual Studio 2015, C#, SQL Server och IIS.  
 
IT-miljön består av Windows 7 klienter, Windows 2008 server, SQL Server, Microsoft 
Internet Information Server och Windows Terminal Server. Dina arbetsuppgifter inom 
IT-området innefattar bl.a. att underhålla och ansvara för den dagliga IT-driften, planera 
och genomföra uppgraderaring av såväl server- som klientprogramvara, samt supporta 
organisationen i det dagliga arbetet. 
 
Vem är du? 
Vi söker dig som 

 har arbetat med Windowsbaserad applikationsutveckling under minst två år 
 har erfarenhet av C# utveckling i kombination med SQL Server 
 är en engagerad och ansvarstagande problemlösare som gillar att ta mycket eget 

ansvar, men inte har något emot att jobba i team. 
 har arbetat med IT-drift/support och är väl bevandrad i Microsofts platformar.  
 tycker om att arbeta självständigt under eget ansvar 
 har ett naturligt intresse för teknik och kvalitet 

 
Meriterande om du 

 arbetat med webbutveckling inom C# 
 
Du har troligen en relevant utbildning inom IT men det viktigaste är framförallt ett 
genuint intresse för programmering och utveckling. 
 


