DATABASUTVECKLARE MED ERFARENHET AV .NET/C# - OFFERT
SKICKAD TILL KUND.
Publicerad den 30 juni, 2020

Roll

Databasutvecklare

Kompetensområde

Data/IT

Startdatum

2020-08-17

Slutdatum

2020-12-31

Omfattning

100%

Ort

Stockholm

Land

Sweden

Sista svarsdatum

2020-07-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)

Kontaktperson

Mats Mårtensson (cv@keyman.se)

Referens nr

2007024

Övergripande uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en Databasutvecklare med erfarenhet av .Net/C# till vår kund.
Uppdraget omfattar:
Vi söker primärt en databasapplikationsutvecklare med viss kapacitet att också kunna stötta .NET-baserat
utvecklingsarbete samt förvaltning vid eventuella behov. Personen vi söker kommer att jobba i ett kompetensteam
där utveckling initialt sker för ett projekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
 Konfigurera och vidareutveckla kundens affärssystem:
o Design, specifikation, kodning samt enhetstest
o Visual Studio, Azure DevOps, GIT, TFVC, Jira, Confluence
o Analys av ny funktion/process/version inklusive systemkrav
o Utveckling av kod alternativt konfigurering av system
Kompetens och färdigheter:
 Applikationsutveckling
 Databasutveckling med t-sql
 Windows Server
 Internet Information Services
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 SQL Server
 Azure DevOps
 Jenkins
 Liquibase
Skallkrav
Mycket goda erfarenheter av relationsdatabasteknik och SQL Server
Mycket goda erfarenheter av applikationsutveckling med T-SQL
Erfarenhet av agila arbetssätt
Erfarenhet av utveckling i C#
Erfarenhet av versionshantering i GIT, TFVC och Liquibase
Erfarenhet av bygghantering med Azure DevOps och Jenkins
Högskoleutbildning
Kommunicera flytande i svenska i tal och skrift
Kommunicera i engelska flytande i tal och skrift
Börkrav
Arbetat inom finansbranschen
Utvecklat med kodspråket Python
Övriga krav
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.
Personliga egenskaper
Agilt mindset
Prestigelös
Lagspelare
Problemlösare
Analytisk
Självledande
Övrig information
Startdatumet är flexibelt. Uppdraget sker just nu på distans men när restriktionerna lättar kommer man vara på
plats hos kunden.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070-644 38 88.
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Att offerera på detta uppdrag
OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)
Mailofferter ska innehålla följande information
1.
2.
3.
4.
5.

Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

Tillbaka till aktuella uppdrag
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