Ecocloud Automation AB söker medarbetare!
Ecocloud är ett nybildat dotterbolag inom Ecoclimekoncernen.
Ecocloud är ett bolag skapat för att utveckla hård- och mjukvara, produkter och tjänster för energieffektiviseringar inom ventilation och värme för både fastigheter och automation.
Vi söker fler medarbetare och lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi strävar efter en varm och
trivsam atmosfär med högt i tak och stort eget ansvar. Du bör trivas med att arbeta både på egen
hand och i mindre grupper. Vi hjälps alla åt att bidra till en trevlig arbetsmiljö och kan både ge och ta
konstruktiv kritik. Självförtroende är bra, ännu bättre om det hänger ihop med en god portion ödmjukhet. (Vi är inte ute efter någon som ”alltid har rätt” eller alltid ska göra ”på sitt sätt”).
Våra fysiska kontor finns i Stockholm. Arvika och Vilhelmina. Men vår arbetsplats finns på Internet.
Just nu söker vi dig som är ödmjuk och trevlig och kan både ta och ge konstruktiv kritik på ett skäligt
och trevligt sätt. Du blir inte defensiv för den kod du skrivit och räknar med att dina kollegor gör
likadant.
- Du är samtidigt inte rädd för att uttrycka kritik eller lyfta svårigheter och problem du ser i kod,
arkitektur, metod eller annat.

Konkreta kompetenskrav
- Du har erfarenhet och bredd inom systemutveckling generellt. Tänk "har utforskat och pillat med
många olika språk, tekniker och metoder över åren", snarare än "förväntas kunna allt om allt".

Arbetsroll
Just nu söker vi dig som har följande erfarenhet:









Minimum 2 års aktuell erfarenhet av utveckling inom Java (gärna Java 8+) och/eller GO
Minimum 2 års aktuell erfarenhet av utveckling inom React, Angular, VUE
Arbetat med versionhanteringsvektyg, företrädesvis GIT
Arbetat med byggverktyg, aningen Make, Maven eller Gradle (gärna Make)
Framtagning av Unit-tester är en självklar del i utvecklingsarbetet
Arbetat med både Windows och Linux som antingen utvecklings- eller deployment-plattform
Kunskaper om algoritmer/datastrukturer/API-utveckling
Frontendkunskaper, arbetat med ramverk som Angular, VUE eller React

Det är meriterande om du har följande kvalifikationer:








Andra språk än Java/GO, exempelvis, Python, C, C++, C#
Erfarenhet av databaser, NoSQL eller relationsdatabaser
Erfarenhet av att ha arbetat med CI/CD. Antingen inom devops eller som utvecklare
Erfarenhet av Docker/Kubernetes
Erfarenhet av deplopyment till Cloud plattformar som AWS, Azure eller Google Cloud
Erfarenhet av Spring Boot
Erfarenhet av Redmine och Miro

Intervjuer sker löpande så tveka inte att höra av dig om du känner dig träffad!

Vid ansökan kontakta
bn@sdc-automation.se
För frågor kontakta
ml@sdc-automation.se
Trevlig ansökan!

