
 

 
Javautvecklare till IT-bolag i 
framkant 
Pythagoras är ett svenskt företag som ägs av personalen. Vi har funnits i olika former sedan 1991 
och vi har kontor i Sverige – Stockholm och i England - London. 

Våra produkter används idag av kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, 
Nederländerna och Frankrike. 

Vi utvecklar programvaror som används främst inom Facility Management Branschen. Våra 
kunder finns inom kommuner, landsting, universitet, tjänstebolag, industrin med flera. Vi erbjuder 
en möjlighet att jobba för kända uppdragsgivare bland svenska och internationella bolag.  

Vi satsar helhjärtat på utveckling, våra medarbetare och våra kunder. Vårt stora mål förutom 
nöjda kunder är att ha Sveriges bästa arbetsplats. Vi växer så det knakar och behöver fler 
kompetenta och glada medarbetare. 

. 

Vi vill utöka vårt team med en eller två: 
Junior Javautvecklare 

Som Javautvecklare hos oss utvecklar du våra programvaror inom Facility management. Viss 
kundkontakt förekommer då vi utvecklar lösningar tillsammans med våra kunder. Du kommer att 
arbeta från idé till en färdig produkt. 

För att lyckas i rollen på ”Server Side” ser vi att du har goda kunskaper i Java, SQL, Web service. 
Kunskaper i Hibernate är meriterande. För att lyckas i rollen på ”Client side” ser vi att du har goda 
kunskaper i JavaScript, jQuery, HTML5, CSS2,3, grafisk layout. Kunskaper i Photoshop är 
meriterande. Har du en fullstack-profil med kunskaper samt intresse av att arbeta med båda 
sidorna är det starkt meriterande. Vi välkomnar även ansökningar från dig som är 
nyutexaminerad och kunnig inom området men saknar arbetslivserfarenhet. Just nu utvecklar vi 
APPar så om det finns ett intresse för detta så välkomnar vi det med glädje. 

Som person är du en engagerad lagspelare som samtidigt kan jobba självständig. Vi värdesätter 
kreativitet väldigt högt, där vi gärna ser att du kommer med nya tankar och idéer kring vår 
produktutveckling och verksamhet.  
 
Vi erbjuder dig en tjänst på ett IT-bolag i framkant där ditt arbete värdesätts och syns. Vi sitter i 
stora fina lokaler på Munchenbryggeriet vid Maria Torget. Vidare erbjuds du marknadsmässig fast 
lön samt årsbonus, sex veckors semester och möjlighet att arbeta en del hemifrån. När du 
behöver en paus så har vi både pingisbord, fotbollsspel och kollegor som mer än gärna antar en 
utmaning! 
 
Hur söker man? 
Skicka ett mejl med CV och personligt brev till sara.samir@pythagoras.se eller till 
peter.andersson@pythagoras.se  

Om du har frågor så är du välkommen att mejla dessa till sara.samir@pythagoras.se eller till 
peter.andersson@pythagoras.se 
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