Vi söker en Frontend kollega!
Om dig
Vi söker dig som kan JavaScript som modersmål och som älskar ren och läsbar kod.
Du är prestigelös och ordet fullärd existerar inte i ditt ordförråd. Du är en person som
skulle lista Javascript under "Intressen" och inte enbart under "Kunskaper" på ett CV.
När du inte kodar försöker du förgäves hänga med i frontendutvecklingen, och trots
att utvecklingen går i ljusets hastighet testar du gärna på det där nya heta coola
JS-biblioteket som nyligen släpptes och du argumenterar mer än gärna om patterns
och best practices på lunchen och nördar ner dig i detaljer.
Om ovanstående stämmer in på dig så borde du söka till oss. Vi är ett gäng
likasinnade människor som vill få fler frontend-ninjor till kollegor!
Om oss
När vi tar ett break från kodandet så kör vi lite darts varierat med Nintendo NES. Vi
gillar god dryck, trevligt umgänge och dåliga ordvitsar (några utav oss i alla fall). Vi
har även kontinuerliga AW’s och två konferenser per år.

Om företaget
Quedro är branschledande inom utvecklingen av CRM-system inom
fastighetsbranschen. De grundades 2004 och har sedan dess levererat det mest
kraftfulla kundvårdsverktyget för fastighetsmäklare. I dagsläget samarbetar Quedro
med de största och mest framgångsrika fastighetsmäklarbyråerna i Norden, så som
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Husman Hagberg och Skandia Mäklarna.
Deras CRM-system syftar till att underlätta vardagen för mäklare genom ständig
utveckling av kundvårdsverktyget.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i det team som bedriver utvecklingen av vår nya webbapplikation
Quedro CRM, där du dagligen kommer få arbeta med moderna ramverk och
teknologier som t.ex. Angular, TypeScript, React, Redux, RxJs, NgRx och Git. Delta i
dagliga diskussioner om produkten, tillvägagångssätt samt lösningar på problem.
Du kommer få en utvecklingsplan när du börjar hos oss, och vi kommer att guida dig
genom din första tid tills du blir varm i kläderna. Därefter kommer du få börja
implementera dina första bitar av gränssnittet genom att få färdiga designer som du
skall få liv i.
Vi erbjuder
● Marknadsmässig lön.
● Eget val av hårdvara.
● Dryckeskyl.
● Centralt kontor.
● Optionsprogram för nyckelpersoner.
● Rullande årskort på SATS.
● Koddagar där du själv får välja vad du vill lära dig/fördjupa dig i.
● En generös utbildningsbudget du fritt kan välja vad du vill använda det till(t ex:
Böcker, Kurser eller Konferenser).
Anställningsvillkor
Krav
● Passion för frontend
● Ett par års erfarenhet av HTML, CSS och Javascript
● Minst 1 års erfarenhet av moderna JS-ramverk, så som Angular, React, Vue
eller Ember
● Obehindrat tala/skriva Svenska och Engelska
● Bekväm med Git
Meriterande
● Erfarenhet inom Angular, NgRx, RxJs och TypeScript

