VSM Group AB i Huskvarna är ett företag i SVP koncernen med ca 50 anställda. Vi har huvudansvar för koncernens produktutveckling av hemsymaskiner och tillbehör som ger konsumenter världen över möjlighet att uppleva glädjen med
kreativ sömnad. Produkterna säljs under de globalt ledande varumärkena SINGER®, HUSQVARNA VIKING® och PFAFF®.

Frontendutvecklare
Visste ni att världens största och främsta symaskinstillverkare har sin utvecklingsavdelning i Huskvarna?
Nu ska den bli ännu större! I höst storsatsar vi i Huskvarna för att stärka upp inför nya spännande utmaningar.
Vi hoppas att just du vill göra denna resa med oss!

mySewnet är hjärtat och navet för våra uppkopplade
produkter och tjänster, och resultatet av vår
mångåriga connectivity-satsning. Just nu växer
mySewnet så det knakar. För att kunna tillgodose
mySewnets alla behov kommer vi under våren
utöka connectivity-teamet med flera tjänster. Hos
oss får du möjlighet att jobba med både appar och
webbtjänster. Vi söker dig som jobbat dedikerat
med frontendutveckling och förstår innebörden av
vad som krävs för att skapa en stabil, responsiv och
driftsäker webbapplikation.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Vara delaktig i hela utvecklingskedjan från
konceptfas till release.
• Skapa moderna och responsiva
webbapplikationer för mySewnets ekosystem.
• Designa och implementera funktionalitet som
möter våra kunders högt ställda krav.
• Jobba tvärfunktionellt ihop med andra
avdelningar, såsom app -och backendutvecklare.
• Jobba med underhåll och uppdateringar för
våra befintliga tjänster som ingår i mySewnets
ekosystem.
Din Profil
• Några års arbetslivserfarenhet av
frontendutveckling.
• Arbetat med tekniker inom Http, CSS/SASS,
Angular.
• Kunskap inom Bootstrap eller liknande
ramverk.
• Erfarenheter av versionhanteringssystem,
såsom Git eller liknande.
• Förmåga att arbeta självständigt och kunna ta
egna initiativ.
• Du behöver vara noggrann och ha stor
analytisk förmåga.
• Goda kunskaper i engelska.

Meriterande
• Om du har jobbat med UX-Design.
• Om du har jobbat med backendutveckling.
Hos oss får du det lilla företagets möjligheter
till inflytande i kombination med att jobba i en
globalt världsledande organisation. De utmanande
projekten, de världskända varumärkena, de
fantastiska högteknologiska produkterna
tillsammans med vår starka sammanhållning, gör att
våra medarbetare trivs och känner stor passion för
arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Tjänstens omfattning
Tillsvidareanställning
För ytterligare information:
Jonas Svensson, 036-14 62 15 eller vår hemsida
www.svpworldwide.com
Fackliga företrädare:
Lars Gunnar Gustafsson, Unionen 036 - 14 68 58
Magnus Hofwing, Sveriges Ingenjörer 036 - 14 64 95
Urval sker löpande så tjänsten kan komma att
tillsättas före ”Sista Ansökningsdagen”.
Du är välkommen att skicka din ansökan senast
2019-01-02 till:

hr.sweden@europe.svpworldwide.com

Märk din ansökan ”Frontendutvecklare”

