Phoniro söker en

SYSTEMUTVECKLARE

VI SÖKER SYSTEMUTVECKLARE
Har du ett stort intresse för systemutveckling och programmering och vill arbeta på ett ledande bolag inom
Välfärdsteknik och e-hälsa? Phoniro växer kraftigt och söker just nu efter en glad och utåtriktad
Systemutvecklare till vår utvecklingsavdelning i Norrköping. Vår utvecklingsavdelning består av drygt 20
personer med ett brett spektrum av kompetenser som är fördelade mellan våra kontor i Norrköping och
Halmstad.
Phoniro erbjuder helt egenutvecklade IT-lösningar för vård och omsorg som spänner över allt ifrån kraftfulla
Molntjänster och backendsystem till mobilappar och hårdvara. Vi är ett väl sammansvetsat team där du får
möjlighet att arbeta medspetskompetens inom många olika områden, som t.ex. systemutveckling,
användbarhet, test, elektronik, mekanik m.m.
Utvecklingen av våra system och tjänster sker främst i en Microsoftmiljö, där Visual Studio, .Net, Visual
Studio, C#, SQLserver är baskomponenterna i vår leverans och vi vill givetvis att du tillsammans med oss
utvecklas inom området.
Vi söker dig som:
•
•
•
•
•
•

har universitets- eller högskoleexamen, YH-utbildning eller motsvarande erfarenhet
känner starkt för systemutveckling och programmering, är en positiv, utåtriktad och drivande lagspelare som vill
arbeta med människor, teknik och verksamheter
har erfarenhet inom .Net och C#
har erfarenhet av SQL Server
är nyfiken och har en drivkraft att bygga och utveckla relationer och är skicklig på att både se helhet och förstå
sammanhang.
behärskar Svenska och Engelska i tal och skrift

Det är ett plus om du:
•
•
•
•

vill utveckla en spännande karriär i vår leverans som innebär en förädling av våra befintliga systemlösningar och
framtagande av nya tjänster i vår molnleverans.
är bekant med tekniker som ASP.NET, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC och WCF
har erfarenhet av Xamarin, Azure, Docker.
behärskar HTML, CSS, Bootstrap

Resor mellan våra kontor eller till våra partners i kan förekomma.
Låter detta lockande? Skicka in din ansökan och CV till mikael.hamstrom@phoniro.se redan nu.
Har du frågor kan du kontakta, Mikael Hamström på tel 010-4567 297 eller e-post
mikael.hamstrom@phoniro.se .

Om Phoniro
Phoniro är ett svenskt bolag med ca 80 anställda och drygt 150 MSEK i omsättning. Bolaget är en marknadsledande leverantör
av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet. Phoniro Care är namnet på den gemensamma plattformen för
Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och etillsyn. Närmare 200 kommuner och privata vård- och omsorgsbolag använder Phoniros lösningar idag. Kontor finns bl a i
Halmstad, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Danmark och Holland.
TRYGGT | SÄKERT | EFFEKTIVT – Vi möjliggör en tryggare ålderdom för ﬂer.

