Webbutvecklare?
Evry behöver anställa ungefär 15 .NET-utvecklare i Värnamoområdet
inom de närmaste tre till fem åren. Thomas Jansson har just den titeln på
företaget.

VAD HAR DU FÖR ARBETSUPPGIFTER I DIN TJÄNST?
- Kortfattat kan man säga att jag jobbar med innovativa
webblösningar till våra kunder. Inom området Digitala affärer
händer det alltid mycket och jag drivs av att få utveckla
kreativa lösningar.
VAD GÖR DU UTANFÖR JOBBET?
- Då hittar man mig antagligen tillsammans med vänner eller
så tränar jag på gymmet.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT TA EMOT STUDENTER
I DE PRAKTISKA MOMENTEN AV UTBILDNINGEN?
- Vi tycker om att ta emot studenter för att de då får en
insikt i hur deras kunskaper kan användas i arbetslivet.
Det kan vara mer motiverande när man förstår varför
man måste lära sig olika moment inom systemutveckling.

Man måste tänka på
slutanvändaren och att
kommunikation och
samspel kan vara lika
betydelsefulla som de
tekniska aspekterna
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Webbutvecklare?
Bluegarden AB är inne i en expansiv fas och kommer succesivt utöka personalstyrkan över de kommande åren för att möte de behov som både
befintliga kunder samt nya kunder har. Marcus Svensson är en av företagets
utvecklare.
VAD HAR DU FÖR ARBETSUPPGIFTER I DIN TJÄNST?
- Jag arbetar med produktutveckling för Bluegardens HR-selfservicelösning som utvecklare. Mestadels handlar det om
frontend utveckling i ASP.NET MVC och C#. I mitt uppdrag
ingår både utveckling av nya features, men även underhåll av
befintlig kodbas.
VAD TYCKER DU OM ATT GÖRA PÅ FRITIDEN?
- Datorspelande och att plinka på gitarren då och då.
HUR SER UTVECKLINGSMÖJLIGHETERNA UT?
- Det finns möjligheter att bredda min kompetens till
nya områden samt gå i djupet inom vissa domänområden och tekniker. Jag har möjlighet att lära känna nya
ramverk och verktyg eftersom det dyker upp diskussioner i teamet för hur vi ska lösa nya behov från våra
kunder eller för att förbättra befintliga lösningar.

Som marknadsledande
företag i Sverige inom lön
och HR vill vi hjälpa till att
utbilda nästa generations
utvecklare samt lön- och
HR-experter
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Webbutvecklare?
Netmine AB planerar att anställa fyra programmerare inom de närmaste tre
till fem åren. Johan Kristins är utvecklare och delägare i Netmine AB och
berättar att behovet av personal är enormt i hela Sverige.

VAD HAR DU FÖR ARBETSUPPGIFTER I DIN TJÄNST?
- Inget projekt är det andra likt. Endera dagen handlar det om
att få en robot att skicka notiser till en smartphone. Andra
dagen utveckla en komplex hemsida. Allt mellan himmel och
jord som kan skrivas i kod.
VAD GÖR DU UTANFÖR JOBBET?
- När tid finns, vilket är typ aldrig, spelar jag golf eller unnar
mig en snowboardresa.
HUR SER UTVECKLINGSMÖJLIGHETERNA UT?
- Min utveckling ligger i att jobba med projekt som är
banbrytande på marknaden och leverera produkter
som är helt nya. Hos oss jagar man inte titlar utan
jobbar med det man brinner för.

Fördelen med att ta emot
studenter i de praktiska
momenten är att man lär
känna varandra i ett tidigt
stadie. För varje student är
ju en ny möjlig kollega.
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