
java/.net utvikling og implementering

·  Faglige utfordringer kombinert  
med kundekontakt

·  Egenutviklet software med  
+3000 kunder worldwide

·  Oslo

www.multi-support.com

Business Process Consultant
I denne spennende rollen får du mulighet  
til å:
·  løse kompliserte og utfordrende utviklings-

oppgaver i Java, Ext JS og .NET
·  optimere forretningsprosesser med eksem-

pelvis XML og BPMN2
·  delta i tekniske implementeringsoppgaver 

hos kunder  
·  bidra til utviklingen av et sterkt produkt-

program som omfatter både smart process 
application-standardprodukter og kunde-
spesifikke løsninger

·  bli en del av en internasjonal IT-virksomhet 
med en sterk markedsposisjon, datterselska-
per i flere europeiske land samt ikke minst 
70 kompetente og engasjerte kolleger

·  få en hverdag i et uhøytidelig miljø, der 
kvalitet, sparring, faglig stolthet, humor og 
dynamikk står i høysetet

Java og/eller .NET  
Programmering er blant dine kjernekompe-
tanser. I din nåværende jobb jobber du anta-
kelig allerede ut mot kunder med analyse- og 
utviklingsoppgaver. Du har utdanning som 

ingeniør, innen informatikk eller lignende. 
Du uttrykker deg ubesværet på engelsk.

Faglig dyktighet og samarbeid  
Du trives i et uformelt miljø med god balan-
se mellom egne oppgaver, som du selvsagt 
sluttfører, og større prosjekter, der du inngår 
som en del av et prosjektteam. Din arbeidsstil 
er preget av systematikk, engasjement og en 
letthet når du omgås kunder og kolleger.

Lønnspakke 
Dine vilkår forhandles individuelt og omfat-
ter fleksitid, oppkopling hjemme og mulig-

het for pensjonsordning. Ut over dette er det 
”høyt til taket” når det gjelder din utvikling, 
både personlig og faglig.
  
Mail
Søknad/CV merket ”Java/.NET utvikling og 
implementering” kan du maile til  
job@multi-support.com (vi gjør oppmerksom 
på at vi sender svar til den mailadressen du 
sender fra). Besøk også multi-support.no og 
få inntrykk av den profesjonaliteten vi gjerne 
vil utstråle og levere til våre kunder.
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Vi gjør bedriften mer effektiv og gir medarbeiderne en enklere hverdag. Vi erstatter mer eller mindre manuelle rutiner som omfatter papir-

dokumenter, gule lapper, regneark, e-post og databaser med brukervennlig programvare. Våre smarte Next-prosessapplikasjoner bidrar til 

effektivitet og skalerbarhet for bedriften samt arbeidsglede for den enkelte.

Vi har levert tjenester til kunder over hele verden siden 1986 gjennom et nettverk av sertifiserte partnere og egne kontorer i Sveits, Storbritan-

nia, Tyskland, Sverige, Danmark, Norge og Finland.
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