
 

FÖRMÅGA FRAMFÖR ERFARENHET? VI SÖKER C#-UTVECKLARE! 
 

Tellox är ett mindre IT-konsultbolag som stöttar de största bankerna 

med att hitta snabba effektiva genvägar genom smarta 

utvecklingslösningar. Vill du vara en del av ett seniort och erfaret 

gäng där du får komma med mycket egna idéer? 

OM TJÄNSTEN 

Tellox söker systemutvecklare för att utöka Tellox seniora team med ny 

input och nya idéer. I rollen jobbar man delvis ute hos kund, men alltid i 

sällskap med en mer erfaren konsult. Tillsammans jobbar ni för att stötta 

kunderna att hitta nya effektiva lösningar för att kunderna ska kunna vara 

de bästa på marknaden. Tellox jobbar med kunder som SG Finans, 

Santander Consumer Bank, Volkswagen Finans och DNB. 

Som junior kommer du att få möjlighet att ta licenser och certifikat i det 

som driver dig mest. Du får internutbildning hos Tellox i 

”finansbolagskunskap”, d.v.s. produkterna lån, leasing och avbetalning. 

ARBETSUPPGIFTER 

Som systemutvecklare kommer du arbeta med att hjälpa Tellox kunder att 

ta fram de smartaste lösningarna för leasing, lån och avbetalning. Att jobba 

på Tellox innebär den stora fördelen att arbeta på ett systemoberoende 

företag där man inte fastnat i gamla tungrodda system, utan kan på egen 

hand hitta effektiva lösningar som gör Tellox kunder till de mest 

konkurrenskraftiga på marknaden. Tellox systemutvecklare bygger ofta små 

integrerade applikationer vid sidan av de stora back-end systemen. Som 

expert inom området är det enkelt att vara effektiv vilket gör att du 

levererar på rätt nivå, med korta ledtider i projekten. 

Tjänsten passar dig som gillar att ha ett stort inflytande över vad du gör, få 

möjlighet att bidra med dina idéer och alltid arbeta med relevanta projekt 

som ger direkt affärsnytta! 



 

VI SÖKER DIG SOM 

Tellox söker dig som älskar programmering och utveckling. Vi ser att du 

har bra koll på ett eller flera objektorienterade programmeringsspråk, 

exempelvis C#, Java och vi kommer istället för att titta på din erfarenhet 

låta dig göra ett kod-test för att avgöra om du är rätt kandidat för tjänsten. 

För att gå vidare i processen har du: 

• Eftergymnasial utbildning inom system- eller datavetenskap 

• Flytande svenska & engelska i både tal och skrift 

• Svart bälte i ”google-fu” 

Det är meriterande om du….... 

• Du har kännedom om Microsofts utvecklingsmiljöer 

• Studerat databas, exempelvis SQL-Server och/eller Oracle. 

• Är bekant inom systemintegration, SOA och tekniker som WebServices 

och REST/HTTP-API:er 

• Jobbat i projekt med systemutveckling och Git 

• Har erfarenhet av modern front end-webutveckling (html, css, 

javascript..single page apps)  

• Använt funktionella programmeringsspråk (t ex F# eller ELM) 

 

Som person är du någon som trivs att jobba på det lilla och förtroliga 

bolaget och som aldrig blir klar med att lära sig nya saker. Du är 

lösningsorienterad, nyfiken och noggrann i ditt sätt att arbeta. Vi tror att du 

är en person som växer med ansvar och trivs med att påverka din roll och 

dina projekt. 

ÖVRIG INFORMATION 

• Start: Omgående eller i augusti 



 

• Omfattning: Heltid 

• Lön: Enligt överenskommelse 

• När Tellox gör bra resultat utgår resultatbonus till alla medarbetare 

• Placering: Vasastan, Stockholm 

• Kontaktuppgifter: Lena Rhodin 0735 15 53 63 eller  

Thomas Eriksson 0735 15 53 68 eller 

Mail jobb@tellox.se för intresseanmaäln 

 

mailto:jobb@tellox.se

