
  

 

 

Vi är a-kassornas service- och intresseorganisation. Som anställd hos oss bidrar du till att 3,9 

miljoner medlemmar i 25 a-kassor kan administrera sina ärenden så enkelt och enhetligt som 

möjligt. Läs mer på www.sverigesakassor.se.  

Sveriges a-kassor söker en systemutvecklare 
Vi söker för tillsvidareanställning en erfaren systemutvecklare. På bästa adress i södra centrala 

Stockholm men självklart också med goda möjligheter till att arbeta på distans blir du en del av 

en dynamisk utvecklingsavdelning i en stimulerande miljö med bra villkor och mycket goda 

möjligheter att påverka dina arbetsuppgifter och utveckla dig själv. Här tar vi fram och 

underhåller de IT-system som a-kassorna använder i sitt dagliga arbete med att administrera 

arbetslöshetsförsäkringen för sina medlemmar. Tillsammans med våra befintliga utvecklingsteam 

kommer du att arbeta med utveckling och underhållet av våra applikationer och dess stödsystem. 

Arbetet är omväxlande och ställer krav på egen initiativförmåga då vårt utvecklingslandskap 

omfattar ett stort antal applikationer, miljöer och databaser. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden 
• Arbeta med att utveckla och underhålla Sveriges a-kassors applikationer 

• Vara stöd till krav, test och drift. 

• Ansvarig för status, uppföljning och rapportering i relevanta forum samt dokumentation. 

• Rapportera till närmaste chef 

Utbildning och erfarenhet 
• Du har flera års erfarenhet av inom mjukvarutveckling. 

• Du har en akademisk examen i botten men har kontinuerligt vidareutbildat dig under din 

yrkeskarriär 

• Utveckling .NET 

– Du skriver snygg, strukturerad och lättunderhållen C# 

– .NET Core 

– Web API 

– MVC 

– React/Redux 

– ASP.NET 

– SOAP 

– REST 

– Gedigna kunskaper i .NET Framework och dess features. Samt ett konstant driv att underhålla och förnya sina 
kunskaper 

– Skriva erforderlig systemdokumentation 

• Microsoft Visual Studio 

• PowerShell 

• Microsoft Azure DevOps  

• Erfarenhet av Jira, Confluence och Reqtest är meriterande 

• Svenska och engelska i tal och skrift. 

• Erfarenhet av arbetslöshetsförsäkringen och offentlig sektor och är meriterande. 

 

Frågor? Kontakta vår utvecklingschef Jens Törner. Välkommen med din ansökan! 

http://www.sverigesakassor.se/
mailto:jens.torner@sverigesakassor.se

