Junior front end-utvecklare och teknikguru
Får du lappsjuka av att vistas för länge i mörka källarlokaler med stora skärmar och optimerad kod som enda sällskap? Ligger
det i ditt DNA att upptäcka och testa ny teknik? Och att berätta för andra om alla dess fördelar? Fortsätt läsa!
Vi söker dig som är i slutet av studierna eller har arbetat 1-2 år med front end-utveckling. Med andra ord har du varken börjat
streama Bingolotto eller fått en guldklocka med företagslogga. Du lämnar gärna kontoret då och då för att träffa människor
IRL. Du är driven och vill jobba på ett växande företag med stora nationella och internationella kunder. Att dessutom ha nära
till stans godaste falafel är bara en bonus. Du snackar flytande svenska, engelska och Script språk. Och allra helst skapar du
din poesi i TypeScript eller Node.js.

Om rollen

Om AEB

För oss är det viktigaste inte var du har varit, utan vart du
är på väg. På AEB har vi högt i tak och gott om rum för dig
att växa. Vi är en platt organisation som tror på att
utvecklas genom kontinuerlig feedback. Redan från första
dagen kommer du att, tillsammans med mer seniora
kollegor, utveckla smarta lösningar inom logistik och global
handel för flera stora företag. Du kommer att spela en viktig
roll i kontakten med våra kunder och ofta vara med på
externa möten.

AEB är en ledande leverantör av programvara, rådgivning och
tjänster inom Supply Chain Managment & Global Trade. I över
30 år har vi tagit fram smarta lösningar till våra över 5 000
nationella och internationella kunder.

I rollen som front end-utvecklare skapar du
användarvänliga appar som hjälper våra kunder genom hela
logistikprocessen. Från beställning, plockning och packning,
compliance och risk management, till transport och
tullprocesser, track and trace, rapportering och fakturering.
Du arbetar i en internationell miljö, med kontor i bland
annat Tyskland, England och Singapore. I din roll kommer
du att utgå från kontoret i centrala Malmö, med möjlighet
att resa över hela världen.
Inkludering i arbetslivet är en självklarhet för oss. Vi vill
därför ta vara på alla de kvaliteter som en jämn
könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför
företaget.

Övrigt
Sista ansökningsdag: Intervjuer och urval sker löpande.
Ort: Malmö (resor kan ingå i tjänsten)
Anställning: Tillsvidare
Start omgående, enligt överenskommelse

Vi erbjuder inte ”bara” programvara; förutom den breda
portföljen av konsulttjänster har vi ett stort utbud av
IT-tjänster, däribland egen server hall, SaaS och SAP®
integrering. Vårt team av över 400 specialister på logistik och
utrikeshandel hjälper företag i alla storleksklasser och i alla
viktiga branscher.
Huvudkontoret ligger i Tyskland, därutöver har vi kontor i
Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Österrike,
Singapore, USA, Tjeckien, Frankrike och Sverige.

Kvalifikationer
•	JavaScript
•	TypeScript eller Node.js
•	Svenska och engelska, flytande i tal och skrift
•	Inget krav på förkunskap inom logistik

Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Yrkesområde: Data & IT, Teknik & Ingenjör
Webbplats: www.aeb.com
Ansökan och nyfikna frågor skickas till: ted.roth@aeb.com

