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Roll

Systemutvecklare

Kompetensområde

Data/IT

Startdatum

2021-11-29

Slutdatum

2022-03-31

Omfattning

100%

Ort

Stockholm

Land

Sweden

Sista svarsdatum

2021-11-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)

Kontaktperson

Mats Mårtensson (cv@keyman.se | 0706443888)

Referens nr

3151840

Övergripande uppdragsbeskrivning
Till vår kund söker vi nu en duktig Rubyutvecklare som kan ta en Lead-roll i projektet. Du kommer ingå i ett
tvärfunktionellt team som arbetar agilt. Bolaget har en startupkänsla så det är bra om man trivs att arbeta i den
miljön.
Du kommer att spela en viktig roll i teamet med målet att bygga innovativa och digitala tjänster. Teamet arbetar
agilt och du fokuserar på ny utveckling men hanterar också befintliga system. För att trivas i den här rollen ser vi
att du är opretentiös i dina handlingar där du stöder dina kollegor och tycker om att arbeta brett. Vi tror att du är
självgående och kreativ med att hitta nya lösningar.
Det är högt i tak och du har stor frihet hur du vill prioritera din tid och vart du vill jobba. Vi jobbar vanligtvis med
veckosprinter i mindre självstyrande team. Eftersom vi idag är en relativt liten organisation blir du en stor del av
teamet och får ta mycket eget ansvar.
Skallkrav
Minst tre års erfarenhet av Ruby 2.5, Rails 5 med ActiveAdmin
Praktisk erfarenhet av PostgreSQL, Redis, Ubuntu
Praktisk erfarenhet av Monolith-applikation med flera motorer
Praktisk erfarenhet av Frontend: HAML, LESS, StimulusJS med bitar av vanlig JS
Praktisk erfarenhet av JIRA som planerings och issue tracker
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Börkrav
Gärna praktisk erfarenhet av CI / CD via bitbucket
Gärna praktisk erfarenhet av Golang
Gärna praktisk erfarenhet av Machine learning
Gärna praktisk erfarenhet av att ha varit lead developer
Övriga krav
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt
visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.
Personliga egenskaper
Noggrann
Självgående
Teamplayer
Konsultmässig
Övrig information
Startdatumet är flexibelt men gärna så snart som möjligt.

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.
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Tillbaka till aktuella uppdrag
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