Systemutvecklare till Comordo – vill du ta ett helhetsansvar?
Möjligheten att ta ansvar, utveckla något nytt samt vara en del av en resa som bara har börjat,
det är precis vad Comordo erbjuder dig!
Comordo står redo att satsa vidare! Med mer kapital i bolaget och ett ökat tryck vill man nu
komplettera med en riktigt skarp systemutvecklare. Se framför dig att du kommer in i ett ungt
och hungrigt bolag, där du blir en riktigt viktig pusselbit i att fortsätta utveckla Comordos
lösning.

Stämmer det här in på dig?
•
•
•

Brinner för systemutveckling
Intresse för Big Data och smarta algoritmer
Drömmer om att bli en del av ett nystartat bolag och följa med på en oslagbar resa

Om företaget
Comordo är ett mjukvarubolag som bygger en ny form av personanpassad
rekommendationstjänst för on demand-tjänster likt Netflix, SVT Play och Spotify. Med hjälp av
smarta och personifierade rekommendationer bygger Comordos lösning lojalitet och driver
merkonsumtion gentemot kundernas slutanvändare.
Comordo är en startup på en uppåtgående kurva med en skalbar modell och en stark produkt.
Idag är Comordo fokuserade på den svenska marknaden och har vår utgångspunkt i Linköping
där vårt kontor också finns. Läs mer på www.comordo.com

Dina arbetsuppgifter
Genom att bli en del av Comordo får du möjlighet att arbeta med hela produktutvecklingskedjan.
Du jobbar brett och får stort utrymme att komma med kreativa idéer och ta ansvar på ett sätt
som gör att det du utvecklar verkligen påverkar slutprodukten. Att förändra en central del i
arkitekturen är en av de delar som du initialt kommer att jobba med.
Comordos tjänster integreras med kundernas system, och du kommer delta i arbetet med att
hjälpa kunderna att få största möjliga nytta av våra rekommendationstjänster.
I korthet innebär rollen:
•
•
•

Systemutveckling utifrån ett helhetsperspektiv
Arbeta och utveckla vidare en tjänst som bygger på smarta analyser av Big data
Stort inflytande, ansvar och kundnära utveckling

Din profil
Om du är en systemutvecklare som förstår vad det innebär att bygga en hel produkt, med
förmågan att sätta dig in i och utveckla en lösning som fungerar även för framtiden, för de
kommande kunderna, då är du den vi letar efter.

För att passa i rollen och teamet behöver du vara social och nyfiken, triggas av utmaningen i att
bygga något nytt och stimuleras av att möta och lösa problem. Att du vill och vågar ta initiativ
och har förmågan att samarbeta både internt och externt är viktigt. Vi vet att du kommer att
trivas på Comordo om du letar efter en arbetsplats där ditt arbete blir synligt, viktigt och har stor
betydelse för Comordos framtid.
Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning med relevant inriktning från exempelvis D eller Y.
Det som Comordo värderar är din faktiska kunskap inom systemutveckling, kanske har du några
års arbetslivserfarenhet eller så är du nyexad och kan påvisa att du genom gedigna fritidsprojekt
och intressen har den djupa kunskapen inom systemutveckling som krävs.
På Comordo arbetar vi idag med följande verktyg och miljöer:
•
•
•
•
•
•

C/C++
Matlab
Python
My SQL
Linux
Amazon AWS

Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Ansökningsförfarande
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att söka. Ansökan skickas med CV och personligt
brev till niklas.ekvall@comordo.com.
Vid frågor kontakta gärna Niklas Ekvall på Comordo, niklas.ekvall@comordo.com, 070-288
1776.
Tillsvidareanställning på Comordo, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.

