
java /.net utveckling och implementering

·  Professionella utmaningar  
kombinerade med kundkontakt

·   Egenutvecklad programvara  
och mer än 3 000 kunder i  
hela världen

·   Malmö eller Köpenhamn

www.multi-support.com

Business Process Consultant
I den här spännande arbetsrollen får du möj-
lighet att:
·  utföra komplicerade och utmanande ut-

vecklingsuppdrag i Java, Ext JS och .NET
·  optimera affärsprocesser med exempelvis 

XML och BPMN2
·  delta i tekniska implementeringsuppdrag 

hos kunderna  
·  medverka i utvecklingen av ett starkt pro-

duktprogram som inkluderar både stan-
dardprodukter för smart process applica-
tion och kundspecifika lösningar  

·  vara en del av ett internationellt IT-företag 
med stark marknadsposition, dotterbolag 
i flera europeiska länder och inte minst 70 
kompetenta och engagerade kollegor

·  få en vardag i en avslappnad arbetsmiljö 
med kvalitet, sparring, yrkesstolthet, humor 
och dynamik i högsätet

Java och/eller .NET 
Programmering är en av dina kärnkompe-
tenser. I ditt nuvarande jobb arbetar du 
förmodligen redan med analys- och utveck-
lingsuppgifter ut mot kunder. Din utbild-

ningsbakgrund är ingenjör, datavetare eller 
liknande. Du uttrycker dig obehindrat på 
engelska.

Yrkeskompetens och samarbete  
Du trivs i en informell arbetsmiljö med bra 
balans mellan dina egna arbetsuppgifter som 
du utför självständigt och större projekt då 
du är en del av ett projektteam. Din arbets-
stil kännetecknas av att du är systematisk 
och engagerad och har lätt för att prata med 
kunder och kollegor.

Dina lönevillkor 
Dina villkor förhandlas individuellt och om-
fattar bl.a. flextid, anslutning hemma och 

möjlighet till pensionsavtal. Dessutom är det 
högt i tak när det gäller din personliga och 
yrkesmässiga utveckling.

Mejl
Ansökan/CV märkt “Java/.NET utveckling 
och implementering” mejlar du till 
job@multi-support.com (observera att vi 
skickar svar till den mejladress du skickar 
från). Besök oss på multi-support.com och 
få ett intryck av den professionalism vi vill 
förmedla och leverera till våra 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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