Zlantar söker en back-end
utvecklare
Zlantar är en privatekonomisk app som hjälper dig att få koll på din privatekonomi och alla
dina avtal och prenumerationer.
Privatekonomin omfattar många delar och har en stor betydelse för varje individ och familjs
vardag. Privatekonomin förändras hela tiden beroende på olika livssituationer. Det kan vara
ett nytt jobb, köp av ny bil, pension eller tråkigare omständigheter så som förlorat jobb eller
en olycka. Alla dessa förändringar gör det svårt att både hålla koll på privatekonomin och alla
avtal och tjänster. Med Zlantar gör vi allt detta enklare. Läs gärna mer på www.zlantar.se

Vi söker nu en back-end utvecklare som vill vara med
på Zlantars spännande resa framåt som den digitala
bankmannen.
Har du kunskaper i flera programmeringsspråk och lockas du av att ständigt utveckla dina
kunskaper?
Vi söker dig som brinner för utveckling. Vi är ett nära team där allas åsikter räknas. Att arbeta
på Zlantar innebär att du har i uppgift att dels lösa intressanta tekniska utmaningar med
t.ex. Machine Learning, och dels vara med och utveckla nya produkter och funktioner. Allt
från att komma på en ny funktion, till att implementera och lansera den. Du, tillsammans
med teamet, ansvarar för hela plattformen och de bakomliggande systemen.
LÄS MER PÅ
NÄSTA SIDA

Vad kommer du göra
•
•
•
•

Vara en del av teamet som utvecklar Zlantar och dess olika moduler.
Utveckla och bygga skalbara system och funktioner.
Komma med input och idéer om hur vi kan utveckla och förbättra Zlantar.
Du kommer arbeta i flertalet språk, däribland Javascript med Node.js, och hantera
stora datamängder.

Vem är du
• Du gillar utmaningar och att genom ditt lösningsfokuserade sätt komma med nya
idéer och förslag på hur problem kan lösas.
• Du vidareutvecklar dig kontinuerligt, och följer med i best practice när det kommer till
teknik.
• Du är prestigelös och resultatorienterad, som oss andra på kontoret.
• Du tar ansvarar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt.
• Du njuter av en spännande tillvaro som innefattar tempoväxlingar och innovation.

Kunskap
• Node.js
• MongoDB eller annan NO SQL databas
• PostgreSQL eller annan
relationsbaserad databas
• Javascript (ES6/ES7)
• Van vid att använda command shell
t.ex. bash
• Förståelse och erfarenhet av NPMmoduler
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Extra meriterande
• All form av machine learning, erfarenhet av objektorienterade språk, Python,
Ruby, React JS/Native, Amazon Web
Services (AWS)
• Erfarenhet av front-end:
•
•
•
•
•

React Native
React.js
Redux
HTML
CSS

