.NET UTVECKLARE TILL INNOVATIVT
GREENTECH BOLAG
Är du en självgående teamplayer och senior .NET-utvecklare som vill göra världen lite
grönare? Då är du kanske den vi letar efter!
ChargeNode består av ett erfaret team specialister och entreprenörer inom mjukvara
och elektronik som brinner för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Vi är härligt och naivt övertygade om att vår supersmarta laddteknik är svaret på
storskalig elbilsladdning i världen och vi är fast beslutna om att det även ska bli så.
Förutom att varje dag göra världen lite renare så gör vi även allt i vår makt för att bevara
start-up-känslan med snabba beslutsvägar, rock’n'roll och tron på att ingenting är
omöjligt.

Din Roll
Du blir en viktig del i vårt produktutvecklingsteam som ansvarar för all
mjukvaruutveckling. Detta omfattar mjukvara i laddboxar, kommunikation i molnet till
mobilapp och webbsystem. Systemet planerar, startar, stoppar, följer upp och
lastbalanserar elbilsladdningar över hela Sverige.

I tekniska termer bygger vi ett IoT-nätverk som styrs och övervakas via mobilapp och
webbgränssnitt.

Din Profil
Vi söker dig som jobbat med .NET i ett par år och lockas av den typ av system vi bygger.
Du bör ha erfarenhet av minst ett par av områdena nedan:








ASP.NET
Xamarin
Azure
IoT
Event-baserade system / eventual consistency
Linux & säkerhet
Grafisk layout, CSS och/eller XAML-styling

Du bör vara en positiv, kommunikativ, ordningsam och prestigelös person. Du gillar att
skapa goda relationer och trivs med att samarbeta med kollegor. Du är strukturerad
med en god förmåga att planera och prioritera.

Hur vi jobbar
Som en i teamet tar du den rollen som passar dig, till exempel vill du jobba främst med
backend och arkitektur så får du göra det, vill du arbeta med de kundnära gränssnitten
får du göra det. Som teammedlem är du med och påverkar produktens backlog och
roadmap.
Vi jobbar delvis på distans, oavsett Corona, med flexibla arbetstider som passar dig och
teamet bäst. Vi har kul och jobbar tätt ihop med varandra oavsett om vi är på kontoret
eller jobbar på distans.

Ansökan
För mer information kring tjänsten och ansökan är du välkommen att kontakta Niclas
Pehrsson, CTO på niclas.pehrsson@chargenode.eu.
Läs även gärna mer om oss på www.chargenode.eu

