Programmerare till Input interiör i Göteborg
När Input interiör startades 1987 var drömmen att skapa ett inredningsföretag som var oberoende och jobbade med god
design. Idag är det verklighet. Input interiör är Skandinaviens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens
inom inredning av kontor, hotell och restaurang, skola och utbildning samt vård och omsorg. Vi är 370 medarbetare, finns på
21 orter från Luleå i norr till Malmö i söder och omsätter 1,65 miljarder kronor.

Om vårt IT-system
Input interiörs IT-system är uppbyggt kring en Oracle-databas där t ex affärssystem, intranet och extranet för kunder och
leverantörer arbetar i en integrerad miljö. Vi har valt att kombinera ett antal standardprodukter med flera egenutvecklade
delsystem, främst order- och säljsystem. För största möjliga kontroll har vi valt att sköta drift och underhåll av våra system
helt i egen regi.

Vad vi söker
Vi söker dig som har dokumenterad kunskap inom utveckling av affärssystem. Vi ser gärna att du har kompetens i någon
av våra utvecklingsmiljöer som i första hand är Oracle PL/SQL och Oracle Forms & Reports. Vi utvecklar även i HTML5 och
bygger vår hemsida med verktyget Wordpress. Erfarenhet av databasuppbyggnad och/eller databasadministration, då helst
Oracle-administration, är också meriterande.
Du tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir fullgjorda på bästa sätt. Vår IT-avdelning består av ett team på tre personer och
det kommer periodvis innebära att alla hjälps åt med andra arbetsuppgifter som installation, drift och underhåll. Tjänsten
förutsätter att du har som lägst gymnasieexamen, med lätthet tar till dig nya programvaror och är snabb vid tangenterna. Varmt
välkommen med din ansökan!

Ansök snarast
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Göteborg. Frågor om tjänsten besvaras av Ulf Book på tel 031 - 799 89 19
Välkommen med din ansökan, CV samt löneanspråk snarast. Maila till ulf.b@inputinterior.se, märk ansökan “Programmerare” .

Stockholm Göteborg Malmö Borås Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Kinna Kristianstad Linköping Luleå Norrköping Skellefteå Skövde Umeå Uppsala Växjö Örebro

