Monitor ERP System är ett internationellt företag med representation i 10 länder.
Vi tillhandahåller Sveriges främsta affärssystem för tillverkande företag – MONITOR
affärssystem. Vi tar själva hand om utveckling, försäljning, utbildning och support.
Företaget har idag ca 200 anställda, och huvudkontoret finns i Hudiksvall. Läs mer på
www.monitor.se.

Vi söker Utvecklare med placeringsort i Tidaholm
För en tid sedan lanserade vi en ny generation av MONITOR affärssystem som vi
kallar MONITOR G5. Det är den största satsningen i företagets historia. Lanseringen
har varit en stor succé och massor av nya och befintliga kunder är sugna på att
börja använda G5. Det ger oss angenäma problem eftersom vi har mer att göra
än vad vi hinner med, speciellt på utvecklingsavdelningen. Därför behöver vi fler
duktiga utvecklare med .Net-kompetens.
Mer om tjänsten
Som utvecklare får du vara med i det spännande men utmanande jobbet att
fortsätta utveckla vår nya produkt MONITOR G5 för att möta det stora intresset i
Sverige och resten av världen. Du jobbar tillsammans med produktägare, testare
och andra utvecklare i ett team på ca 8-10 personer. Våra utvecklare i Tidaholm
jobbar i tätt samarbete med resten av utvecklingsavdelningen i Hudiksvall. Varje
team har ett eller flera områden/moduler i MONITOR:s funktionalitet som man har
helhetsansvaret för. Våra utvecklare jobbar ofta med alla lager i vår teknik-stack,
från databas till applikationsserver och även gränssnitt i olika klienter. Tyngdpunkten ligger dock främst på affärslogik och funktionalitet; att ta fram bra, smarta nya
funktioner som kan effektivisera för våra kunder och göra produkten mer komplett
och attraktiv. Vi tillämpar agil utveckling och jobbar främst i Microsoft-miljö.
Vem vi söker
Vi söker dig som brinner för utveckling och är engagerad och driftig. Du bör ha
någon form av högskoleutbildning inom datateknik eller systemutveckling, men
är du självlärd och har motsvarande erfarenhet så fungerar det lika bra. Du bör ha
erfarenhet av .Net Framework, C# eller liknande miljöer och programmeringsspråk.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Varför jobba på Monitor ERP System?
• Vi är ett engagerat gäng som brinner för att tillsammans utveckla det bästa
affärssystemet och erbjuda den bästa servicen. Det gör att vi har branschens
mest nöjda kunder.
• Våra anställda får en gång om året ta del av en mycket förmånlig vinstdelning.
De tre senaste åren har vinstdelningen gett 35-39 miljoner per år som personalen
fått dela på.
Läs mer på www.monitor.se/jobb
Ansökan
Har du frågor om tjänsten ring Sune Blom, 0502-177 84.
Skicka ansökan till sune.blom@monitor.se Sista ansökningsdag är 2018-09-25
men urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

