Systemutvecklare till Leaseright
Vi är ett drivet team som söker vår nästa medlem. Du erbjuds en nyckelposition i en entreprenöriell
miljö med stora möjligheter att påverka din och företagets utveckling. Efterfrågan på våra tjänster är
stor och branschen är i stadig tillväxt

Vilka är vi?
Leaseright består av två affärsområden. Det ena affärsområdet är IT och det andra är konsultation
kring leasing och sourcing.
Leaserights IT-avdelning fungerar som en egen affärsverksamhet inom Leaseright, med ansvar för
eget resultat och utveckling inom vårt verksamhetsområde. Fokus ligger främst på systemutveckling
och förvaltning av affärssystem inom finans, e-handel och asset management. Vi arbetar på ett
lösningsorienterat tillvägagångsätt för att tillgodose våra kunders behov.
Leaserights startade 1992, mitt i finanskrisen, där vi upptäckte en stor lucka kring hanteringen av
leasing. Vår nisch är unik och vi har sedan dess varit med och format branschen till det den är idag. Vi
är ett företag som främst konsulterar större organisationer, kommuner och landsting. Vårt arbete
skapar stora besparingar genom effektiv hantering av leasing- och hyresavtal, genom optimering av
processer och finansiella villkor. Vi är väletablerade och marknadsledande inom vårt område. Bland
våra kunder finns några av landets största organisationer. Verksamheten står idag på en stabil grund
och vi söker nu en ny kollega för ytterligare expansion inom Leaserights IT-verksamhet. Vi är en
arbetsplats som kan erbjuda stora möjligheter till personlig utveckling inom IT.

Din Roll:
Dina arbetsuppgifter hos oss kommer spänna över hela systemutvecklingsprocessen. Det innebär
kravhantering, analys, design, utveckling och test.
I arbetsuppgifterna ingår såväl ny- som vidareutveckling av våra system utifrån våra kunders behov.
Du kommer att vara en del av vårt team som främst jobbar med affärssystem inom områdena Asset
Management, E-handel och Finans.
Hos oss förväntas du ta egna initiativ och stort ansvar samt ha en hög integritet i samarbete med
uppdragsgivare och kollegor. Du omsätter kundens behov till konkreta kvalitetssäkrade lösningar.
Målsättning är att du ska utvecklas för att kunna ta ett övergripande ansvar för teknikval, arbetssätt
och designriktlinjer i företagets leveranser och lösningar.

Vem söker vi?
Du har akademisk utbildning inom systemutveckling eller annan för tjänsten adekvat akademisk
utbildning.
Vi tror att du är en trygg och kompetent systemutvecklare med minst 5 års erfarenhet av
systemutveckling.
Du har mycket goda kunskaper och gedigen erfarenhet inom:
- .Net (C#)
- T-SQL (SQL Server), samt vana vid att skriva komplexa Stored Procedures
- MS SQL Server
- JavaScript
- HTML
Verktyg: Visual Studio, SQL Server Management Studio
Meriterande är kunskaper inom:
- SQL Server Integration Services (SSIS)
- PEPPOL/SVE-order, SVE-faktura
- Indexering och optimering av databaser
- Web Services

Erfarenhet av konsultrollen är meriterande.
Som person är du analytisk och lösningsorienterad. Du har ett starkt intresse för problemlösning och
har en ödmjuk och pragmatisk inställning till våra kunders varierande förutsättningar och behov.

Vad erbjuder vi
•
•
•
•

Ett stimulerande, ansvarsfullt och utvecklande arbete där du är med och tar fram långsiktiga
lösningar till våra kunder.
Stora möjligheter till ansvarsfulla roller inom spännande utvecklingsprojekt och stort
inflytande i framtagning av företagets framtida IT-lösningar.
Möjlighet att få arbeta i ett mindre företag i framkant där kommunikationsvägarna är korta
och Du har stora möjligheter att påverka din och vår riktning
Fräscha lokaler mitt i centrum med gångavstånd från Resecentrum

Placering
På Leaserights kontor i Vänersborg, samt vid behov på plats hos kund. Tjänsten är på heltid och
kommer att tillsättas omgående.

Kontakt
För mer information om tjänsten och Leaseright kontakta:

Affärsområdeschef - IT
David Järpvik
david.jarpvik@leaseright.se
073 – 78 75 095

VD
Claes Brander
claes.brander@leaseright.se
070 – 52 02 533

Vi kommer att kalla kandidater till intervjuer löpande så vi ser gärna att du skickar din ansökan så
snart som möjligt.
Ansökan skickas till: david.jarpvik@leaseright.se
Vi ser fram emot din ansökan!

