Junior backendutvecklare till ledande CRM-företaget Quedr
Ingress: Vi söker dig som vill arbeta meoch vara en del av ett företag i framkant. Trivs du i en
organisation där företagsklimatet präglas av initiativtagande och idérikedom kommer du att
passa i rollen som backendutvecklare hos Quedro.
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
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idérikedom kommer du att passa i rollen som backendutvecklare hos Quedro.

Arbetsuppgifter
I rollen som backend utvecklare arbetar du med nyutveckling av företagets CRM-system, främst
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Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Husman Hagberg och Skandia Mäklarna. Deras

CRM-system syftar till att underlätta vardagen för mäklare genom ständig utveckling av
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Goda kunskaper inom Objektorienterad design.
En grundläggande förståelse för konceptet designmönster.
God analytisk förmåga.
Driven, med en vilja att utvecklas.

●

Högskoleutbildning inom IT/ Data

Arbetsuppgifter
I rollen som backend utvecklare arbetar du med nyutveckling av företagets
CRM-system, främst i Java. Hos Quedro kommer du att bli uppskattad för din
problemlösningsförmåga och ges möjligheter att testa dina idéer på riktigt. Quedro är
mån om att hjälpa dig att växa som utvecklare, men är även lyhörda och ger dig
möjligheten att bredda dina kompetenser inom andra roller på företaget om så önskas. I
rollen arbetar du i nära samarbete med ditt team genom hela kedjan från idé till färdig
produkt. Teamet arbetar i en agil anda där dina kreativa idéer och ditt nytänkande
välkomnas.

Utbildning, erfarenheter och personliga egenskaper
●
●
●
●

Goda kunskaper inom Objektorienterad design.
En grundläggande förståelse för konceptet designmönster.
God analytisk förmåga.
Driven, med en vilja att utvecklas.

●
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●

Högskoleutbildning inom IT/ Data
Meriterande med erfarenhet av Java.
Meriterande med erfarenhet av ramverk som Spring Boot och JPA
Goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska

Till denna roll söker vi dig som känner dig redo att anta stort ansvar samt stor frihet i
ditt dagliga arbete. Du är även ambitiös och strävar ständigt efter att utvecklas. Vidare
tycker du om att driva ditt eget arbete framåt samt innehar en vilja att prestera och
tilltalas av att se resultat. En förutsättning för att lyckas är att du är noggrann och har
ett sinne för kvalitet.

Övrig information
Start: Omgående
Plats: Stureplan, Stockholm
Lön: Fast lön enligt överenskommelse

