
Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende svenskt värdepappersbolag med specialkompetens inom utveckling av finansiella 
investeringslösningar. Företaget grundades 2009 och är idag en snabbväxande uppstickare på den svenska marknaden för struk-
turerade placeringar med ca 40 anställda och verksamhet i Stockholm, Göteborg och Jönköping. Strukturinvest Fondkommission 
samarbetar med små- och medelstora distributionspartners (försäkringsmäklare och finansiella rådgivare) samt några av världens 
ledande investmentbanker för att konstruera och tillrättalägga marknadens smartaste placeringslösningar.

Frontend- 
utvecklare
Vår expansion där digitalisering av våra tjänster är i centrum fort-
sätter. Vi skapar framtidens plattform för finansiell rådgivning där 
affärskrav och skalbarhet skapas med den senaste tekniken. Är du en 
driven frontend-utvecklare och vill vara med på vår resa?

DIN PROFIL
Vi söker nu dig med minst två års erfarenhet av front end-utveckling som vill vara en del av ett agilt utvecklingsteam 
som arbetar med affärskritiska lösningar för våra kunder. Du har ett genuint intresse för frontend-utveckling och 
kan koda flytande i framförallt Javascript, HTML och CSS. Du bör ha god kunskap om webbstandard samt kan 
konstruera snabbladdade och väl utformade användaranpassade gränssnitt för olika webbläsare och enheter. 
Som person är du prestigelös, har stort eget driv och engagemang samt tycker om att ta egna initiativ. Det är en 
fördel om du har intresse för värdepappersmarknaden.

DINA ARBETSUPPGIFTER
•  Vidareutveckla våra kunders gränssnitt och applikationer för att skapa högkvalitativa användar-  

och webbupplevelser
• Delta i nyutveckling av kritiska affärsapplikationer
• Ge råd och stöd till beställaren/verksamheten vid förändringar av processer och affärsapplikationer

DIN PROFIL
• Relevant Högskoleutbildning eller motsvarande
• Teknikintresserad och troligtvis i början på karriären
• Lagspelare, engagerad och ansvarsfull

MERITERANDE ERFARENHETER
• ASP.NET Core
• SASS/LESS
• Entity Framework
• MSSQL
• CSS
• Typescript
• HTML
• JQuery

• Yarn
• JavaScript
• TFS
• WCAG
• Azure
• UX/Design
• ES6

VI ERBJUDER
Hos oss blir du en del av en kultur som präglas av stort engagemang, öppenhet och hög förändringstakt.  
Strukturinvests organisation är kreativ och initiativrik med korta kommunikationsvägar och nära till beslut.  
Utvecklingsavdelningen består idag av tre seniora utvecklare och arbetar från vårt centralt belägna kontor på  
Grev Turegatan 14 i Stockholm. Vi investerar mycket i våra medarbetare då de är vår största tillgång.

VILL DU BLI EN AV OSS?
Vänligen skicka din ansökan (personligt brev och CV) till rekrytering@strukturinvest.se.

009-19


