
Development Lead 

 
Vi växer! Nu välkomnar vi dig som har erfarenhet av mjukvaruutveckling och 
samtidigt har ett stort intresse av att skapa fungerande team för effektiva 
leveranser. Vi erbjuder en unik möjlighet för dig att vara med och bygga en 
gruppering med utvecklare i Lemontrees organisation. Jobbet är utvecklande, 
lärande och utmanande men sannolikt fantastiskt roligt och givande för dig som 
trivs i ett socialt sammanhang och är tekniknyfiken. Du har ett coachande 
ledarskap och du växer av att se andra utvecklas. Hos oss kommer du till en 
kultur som andas familj. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor som 
brinner för teknik. Du har förmodligen arbetat ett par år som utvecklare och vill 
ta nästa steg i din egen utveckling. Du är van vid att ta eget ansvar och är 
resultatinriktad, driven och du trivs med att skapa relationer och ha kundkontakt. 
Du är lättlärd och orädd inför nya utmaningar och du brinner för att jobba med 
människor och att för att få dem att utvecklas. 

DIN PROFIL 

 Du har en relevant utbildning inom IT. 
 CI/CD, DevOps, utvecklingen mot Cloud och automatisering inom 

utvecklingsarbete är en självklarhet för dig. 
 Att själv vara nära tekniken och utveckla kod är viktigt för dig. Du brinner 

säkert lite extra för vissa utvecklingsspråk och teknologier, men är nyfiken 
på att förstå och lära dig nya tekniker, koncept och metoder. Förmodligen 
har du programmerat själv i Java, C# eller liknande och ser att 
molntjänster, databaser, kodhantering är självklarheter inom 
utvecklingsarbete. 

 Har du tidigare erfarenhet av att jobba som konsult så är det en fördel, 
speciellt om detta varit ansvarsroller som team lead, lead developer eller 
liknande 

 Du har eget driv, tar initiativ och är en lagspelare. 
 Kanske det viktigast av allt. Du vill vara med på en rolig resa och är beredd 

att engagera dig för att skapa Lemontrees framtid inom utveckling. 

ARBETSUPPGIFTER 

 Du kommer vara en del av spännande tekniska projekt och uppdrag inom 
utveckling. 

 Aktivt arbete med att leta nya talanger till företaget, tillsammans med 
teamet i Stockholm. 

 Ansvar för vilka teknologier, koncept, metoder och utvecklingsspråk som 
gruppen ska satsa på. 



 Långsiktig plan är att du kommer få personalansvar och det är viktigt att 
du vill utveckla och leda ditt team. 

 Vi kommer att ge dig fullt eget ansvar för att skapa förutsättningar för att 
lyckas. 

 Du är proaktiv och delar med dig av dina idéer. 

 

För mer information kontakta: info@ittalents.se 

 

 


