Är du vår nya IT-arkitekt och utvecklare??
Vill du utveckla dig själv och samtidigt vara del av en innovativ tillväxtresa i en organisation där du får
stor möjlighet att påverka?
Santander Consumer Bank söker dig som är kommunikativ, driven, och med ett intresse för nya
teknologier och innovation. Utifrån din arbetslivserfarenhet som IT-arkitekt/utvecklare på 7+ år och med
relevant högskoleutbildning så har du en bred kunskap i din roll som du gärna delar med dig av. Du är
självklart en klippa på .NET (C#) och har arbetat med CMS verktyg (Epi) och integrationer (WCF).
Tjänsten som arkitekt/utvecklare är en både strategisk och operativ roll där du jobbar tillsammans
med såväl våra egna som outsourcade utvecklare. Det innebär att du kommer att vara delaktig i hela
utvecklingscykeln. Du kommer att jobba i ett team med arkitekter, utvecklare och testare och även
i nära samarbete med övrig personal på IT-avdelningen som består av ca 30 personer i Sverige.
Santander Consumer Bank är en nordisk bank och del av den globala koncernen Grupo Santander.
Vi arbetar agilt med mål att leverera den bästa kundupplevelsen. Vår kultur bygger på bankens
värderingar som är Simple, Personal and Fair. Vi sitter i trevliga moderna lokaler i Solna strand.
Ser du att detta vore tjänsten för dig så tveka inte utan skicka in din ansökan redan idag till
jobb@santanderconsumer.se, skriv IT-arkitekt i ämnesraden. Vid frågor kan du kontakta rekryterande
chef Anna Franzen, tel.nr 08-502 580 80.

Arkitekt/Utvecklare
•
•
•
•

Arkitekt – 50%
Utvecklare – 50%
Stödja de andra utvecklarna med affärslogik etc
Jobba nära test

 Profil – Kommunikativ, energi, framåt, stresstålig, flexibel, öppen för förändring, driven,
självgående, intresse för nya teknologier och innovation, tar initiativ och ser möjligheter.

 Senior - Arbetslivserfarenhet 7+ år
Kompetens
.NET
CMS verktyg
Integrationer (WCF)
Databaser (MsSQL)
Design/Arkitektur

Avancerad
Medel (Epi och Sharepoint, Epi före Sharepoint)
Medel
Medel
Medel

