
.Net Developer   
 

Är du intresserad av design, systemutveckling och integration av verksamhetskritiska IT-

lösningar hos företag runt om i Europa? Vi behöver nämligen flera systemutvecklare, i 

huvudsak för arbete med transaktionsintensiva lösningar inom bank och försäkring med kod 

.Net/C# i grunden. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Stockholm. 

  

Arbetsbeskrivning 

Som utvecklare hos oss erbjuder vi en härlig gemenskap med kompetenta och trevliga 

utvecklarkollegor. Du kommer att utveckla applikationer för våra bankkunder i Sverige/Europa 

tillsammans med våra erfarna utvecklare runt om i Europa. Huvudsakligen arbetar du i ett 

team men vissa åtaganden kan ske självständigt. Du kommer att vara lokaliserad onsite men 

ibland hanterar vi uppdrag från vårt kontor. Arbetsuppgifterna innebär att utforma och 

utveckla lösningar för olika lager av bankapplikationer och att samordna arbetet med resten av 

utvecklarteamet som arbetar med samma eller andra uppgifter. Det är därför viktigt att kunna 
hantera flera gränssnitt under utvecklingsprocessen. 

  

Vem är du? Vi ser gärna att du har erfarenhet av Scrum eller annan metodik för Agilt 

utvecklingsarbete. Du har god förståelse för hela livscykeln kring systemutveckling och är 

duktig på att analysera krav och funktion. Du har givetvis erfarenhet av objektorienterad 

design, datastrukturer och relationsdatabaser samt av att designa och bygga skalbara 

webbapplikationer och tjänster. Du har även erfarenhet från med designmönster och principer 
kring systemutveckling. 

Dessutom behöver du ha erfarenhet och kunskap inom .NET, C # och ASP.NET MVC samt inom 

JavaScript, HTML, CSS (jQuery, bootstrap eller liknande). Du hanterar dessutom T-SQL och SQL 
Server databasutveckling 

  

Vi erbjuder dig en omväxlande och intressant miljö hos ett företag som sätter stort fokus på 

din utveckling, med personliga utvecklingsplaner och således en möjlighet att växa och 

utvecklas inom företaget. Seavus är ett transparent företag med korta vägar för beslut och där 

man som anställd ges möjlighet att vara med och påverka och bidra till vår gemensamma resa 

framåt. 

  
Urvalet sker löpande så ansök nu! Till: johan@ittalents.se 

 

Seavus är ett mjukvaruutvecklings- och konsultföretag med över 850 anställda varav 100 

personer baserade i Sverige. Seavus är verksamma med 14 kontor i Europa och Nord Amerika 

samt R&D center i Sydöstra Europa. Vi arbetar inom flertalet sektorer där det erbjuds IT-

konsulttjänster, Software development, Managed Services, Outsourcing och Embedded till 
primärt Bank & Finans, Telekom, Manufacturing, Gaming and Healthcare kunder. 


