PROCLIENT SÖKER SYSTEMUTVECKLARE TILL STOCKHOLM
Proclient befinner sig i stark medvind och har en stadigt växande orderingång, inte minst
inom affärssystemsområdet. Mot den bakgrunden söker vi nu en systemutvecklare till vårt
Stockholmskontor. Vi erbjuder ett spännande arbete inom ett mycket expansivt företag
med stora utvecklingsmöjligheter, ett utvecklande och varierande arbete!
Jobbet som Pyramidkonsult/utvecklare på Proclient innebär att du kommer arbeta nära
företagets kunder och utveckla både kundanpassade lösningar och PLUS funktioner i
affärssystemet Pyramid Business Studio.
Du kommer att arbeta med de främsta inom området, tätt ihop med dina kollegor, både på
kontoret och med dina andra medarbetare runt om i landet.
För att passa in på den utannonserade tjänsten ska du vilja arbeta med väldigt varierande
projekt, allt ifrån längre projekt till mindre tidskritiska projekt. Från gränssnittsjusteringar
till komplexa integrationer.
Som person är det viktigaste att du tycker det är kul att utveckla och programmera. Vi ser
gärna att du har en social förmåga och ett trevligt bemötande. Du är självständig under eget
ansvar och har ett brinnande intresse och engagemang för det arbete du utför. På Proclient
är det högt i tak, och för att passa in på företaget är du en prestigelös person som kan
hantera tydliga riktlinjer.
Till rätt person erbjuder vi stora utvecklingsmöjligheter, ett varierande och intressant
arbete i en arbetsmiljö som präglas av frihet under ansvar och ett stort mått av samarbete
och teamkänsla.
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Din profil
Krav:
• Programmeringskunskaper i ett eller flera programmeringsspråk
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Erfarenhet från liknande arbete
• Programmeringskunskaper i Javascript, PHP
Meriterande:
• Kunskap av affärssystemet Pyramid
• Erfarenhet från liknande arbete

Tjänstens omfattning
Tjänsten avser en heltidstjänst med tillträde snarast möjligt. Urval sker löpande.

Ansökan
Passar Du in på kravprofilen och är redo för ovanstående utmaning?
Välkommen i så fall med din ansökan med rubriken "Systemutvecklare Stockholm" till
Utvecklingschef Mikael Lindgren eller VD Joakim Nyman via mail:
mikael.lindgren@proclient.se, joakim.nyman@proclient.se
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