Utvecklare Oracle/Java till Input interiör i Göteborg
Det är engagerade medarbetare med höga ambitioner som har utvecklat Input interiör till vad vi är idag, Nordens ledande
oberoende inredningskoncern. Följ med på den fortsatta resan och bli en av oss! Nu söker vi en utvecklare till Göteborg.
Vad vi kan erbjuda
Vi erbjuder ett fritt arbete där du får möjlighet att vara delaktig i hela utvecklingsprocessen, från idéarbete till drift.
Vi värdesätter egna initiativ och ett engagemang i frågor som kan hjälpa oss att fortsatt utveckla vår verksamhet.
Vår IT-avdelning består av ett team på fyra personer och rollen kommer periodvis att innebära att alla hjälps åt med
arbetsuppgifter som installation, drift och underhåll.
Vad vi söker
Vi söker dig som har dokumenterad kunskap inom utveckling av affärssystem, erfarenhet av databasuppbyggnad och/eller
databasadministration, då helst Oracle-administration.
För att lyckas i rollen ser vi att du besitter kompetens inom några av följande områden:
•

Oracle PL/SQL

•

Oracle Bi

•

Oracle Forms & Reports

•

Java

•

JDeveloper

•

HTML5

•

Wordpress

Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska tal och skrift.
Om vårt IT-system
Input interiörs IT-system är uppbyggt kring en Oracle-databas där affärssystem, intranet och extranet för kunder och
leverantörer arbetar i en integrerad miljö. Vi kombinerar 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.
Ansök snarast
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Göteborg. Skicka din ansökan, CV samt löneanspråk till
utvecklaregbg@inputinterior.se snarast. För eventuella frågor vänligen kontakta Ulf Book på 031-799 89 19.

Input interiör
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 Nordens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom inredning av kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och
utbildning samt vård och omsorg. Tillsammans är vi 385 medarbetare, på 22 orter i Norden och omsätter 1,85 miljarder kronor.
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