
Just nu söker LEAD-bolaget MyGizmo en full-stack 
programmerare.  

Intresserad av att delta i ett innovativt Startup samt vara en del av en otrolig bolagsresa? 
Vi kan erbjuda ett deltidsjobb till en programmeringsintresserad person som vill jobba vid sidan av 
sina studier eller annat jobb. Jobbet kan komma att utvidgas till heltid om så önskas. Se detta som 
en unik möjlighet att få en djupare utbildning i programmering medans du får betalt och hjälp från 
seniora programmerare. 
  
Om företaget 
Med ett användarvänligt projekthanteringssystem skapar MyGizmo en mer effektiv och lönsam 
vardag för bolag inom hantverksbranschen. I dagsläget erbjuder vi: projektstatistik i realtid, 
tidsrapportering, materialhantering, körjournal samt löne-och fakturaunderlag. MyGizmo består av 
två huvudmoduler: 
1. Administratörs modul- Adminwebb. 
2. Medarbetarens modul- Mobilwebb. 

Vi söker dig som behärskar följande: 
OBS! Det är inte obligatoriskt att kunna allt nedanstående. En uppstarts fas på en månad för 
att komma in i nuvarande kod, samt hjälp och stöd under hela anställningen från seniora 
programmerare.   
• Backend: PHP med ramverket Laravel 5.2; MySQL för databasen 
• Frontend: HTML/ CSS/ Javascript med ramverket AngularJS 1.5.x 
• Övrigt: Git (väldigt viktigt att behärska det hyfsat, viss vana vid linux/använda terminalen) 
• Viss vana av Docker (stort plus men ej nödvändigt) 
• Viss vana av Amazon Web Services 
• Allmän kunskap om IT-arkitektur och REST-gränssnitt (API), JSON m.m. 
• Du är duktig på webbutveckling och har erfarenhet av serverdrift med databaskoppling (SQL) 

MyGizmo erbjuder: 
 • Spännande och utvecklande arbetsuppgifter. 
 • En trivsam och kreativ arbetsmiljö mitt i centrala Norrköping på ett seriöst företag. 
 • Stora möjligheter att påverka både företagets och sin egen utveckling. 
            •           Stöd och hjälp från duktiga seniora programmerare. 
            •           Få en djupare utbildning i programmering medans du får betalt. 
            •           Flexibla arbetstider så det passar med dina studier eller annat jobb. 
 • Fast ersättning. 
  
Ansökan: CV och en kortare presentation av dig själv skickas till info@mygizmo.se. Intervjuer 
sker löpande under ansökningsperioden, så vänta ej med att mejla oss din ansökan. Mer information 
finner du på: mygizmo.se   

http://mygizmo.se



