SENIOR JAVAUTVECKLARE / LÖSNINGSARKITEKT MED
ERFARENHET AV CLOUD - OFFERT SKICKAD TILL KUND
Publicerad den 27 januari, 2021

Roll

Lösningsarkitekt

Kompetensområde

Data/IT

Startdatum

2021-02-08

Slutdatum

2021-12-31

Omfattning

100%

Ort

Stockholm / distans

Land

Sweden

Sista svarsdatum

2021-02-01 (Offerter kommer att behandlas löpande)

Kontaktperson

Mats Mårtensson (mats.martensson@keyman.se)

Referens nr

2350247

Övergripande uppdragsbeskrivning
Till vår kund söker vi nu en riktigt duktig javautvecklare / lösningsarkitekt. Konsulten kommer ha en ledande roll i
utvecklingsteamet. Man kommer agera både lösningsarkitekt och utvecklare. Projektet är ett samarbete mellan två
stora bolag och du blir kundens representant i projektet. Det är viktigt att konsulten är inställd på ett långsiktigt
engagemang, minst 1 år.
Skallkrav
Senior javautvecklare
Erfarenhet av rollen som lösningsarkitekt
Behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift
Gedigen erfarenhet av Git och “pull request”-baserad utveckling
Erfarenhet av Ericsson
Minst ett års erfarenhet av Go
Erfarenhet av Linux (shell & sys-admin)
Praktisk erfarenhet av containerbaserade system med Docker och Kubernetes
Gedigen erfarenhet av att utveckla komplexa molnlösningar
Börkrav
Gärna erfarenhet av nätverk och distribuerade system
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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
Konsultmässig
Självgående
Teamplayer
Lösningsorienterad
God social förmåga
Analytisk
Övrig information
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
För eventuella frågor kontakta Mats på mats.martensson@keyman.se

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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