High Performance Software ingår i High Performance, en koncern som i dag består av fem bolag med
IT-inriktning varav två är konsultbolag och två Internetleverantörer. Totalt är vi ca 60 anställda. High
Performance Softwares huvudaffär är mjukvarutuveckling. Bland våra kunder återfinns ledande aktörer
inom bank och finans, läkemedelsindustri, tillverkningsindustri, fastighetsföretag samt statliga myndigheter och verk.

10 rutinerade utvecklare
inom ett av våra största utvecklingsområden

Vi söker sig som är en erfaren systemutvecklare med driv och engagemang. Du är van att arbeta i en icke
objektorienterad miljö och - framför allt - du tycker att det skall bli roligt att lära dig utveckla i en helt
ny operativsystemsmiljö.
Arbetsbeskrivning
Ditt första uppdrag blir att genomgå en utbildning i operativsystemet OpenVMS, systemanrop, programmering, banksystem- och bankkunskap. Kursen är på heltid i tre månader och du har lön under tiden.
Efter utbildning och examinering kommer du att erbjudas fast anställning och ingå i vårt utvecklingsteam som arbetar med ett internationellt banksystem. Din vardag där kommer att präglas av ett flexibelt
arbetssätt och korta beslutsvägar du kommer att vara högst delaktig i utvecklingsteamets framgång.
Vem är du?
Du har en IT-inriktad akademisk examen från universitet eller högskola och brinner för programmering.
Du är mitt uppe i en framgångsrik karriär men är fortfarande hungrig att lära dig en helt ny utvecklingsmiljö. Du skall också ha erfarenhet från en icke objektorienterad miljö och känna dig hemma i en teckenorienterad omgivning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av flera av följande områden
• Lång erfarenhet av arbete med IT utveckling och förvaltning
• Cobol, Pascal, Basic, Fortran
• Unix, MVS eller VMS
• Bank och finans
• Processer, metodik och verktyg t.ex. ITIL, RUP
Som person är du en god problemlösare och fungerar bra både i team och att arbeta självständigt. Du är
inte rädd att ta för dig och är öppen, nyfiken och gillar tekniska utmaningar. Vi värdesätter även förmågan att kommunicera kring tekniska lösningar.
Information och ansökan
Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Donald Mannerdahl
Telefon 08-446 19 60. Besök gärna www.hpsd.se för mer information om företaget.
Din ansökan skickar du senast 31 december 2010 till
hps@mannerdahl-rekrytering.se
Märk ansökan med ”Utvecklare”.

