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SYSTEMUTVECKLARE 
STJÄRNDISTRIBUTION 

StjärnDistribution AB erbjuder helhetslösningar för e-handel, som inkluderar lagerhållning, logistik, distribution, 

fakturering, betallösningar och kundtjänst. Vi erbjuder också nyhetsbrev, produktfotografering och via vårt 

tryckeri Hofors Digitaltryck ordnar vi även trycksaker.  
Vi utvecklar webbutiker i plattformen NopCommerce och vi har kompetenta medarbetare inom 

systemutveckling som snickrar lösningar både för vår interna produktion och integrationer mot externa parter. 

Vi har huvudkontor och lager i Hofors samt lager och kontor i Falun.  

SYSTEMUTVECKLARE 

Är du duktig på C#/.NET? Har du pysslat med programmering för web? Vill du jobba på ett jordnära och 

växande företag i Gävledalaområdet? Vi vill stärka vårt team med en vass systemutvecklare som kan trimma 

och utveckla våra produktionssystem men även i synnerhet hjälpa till att lyfta vår webbplattform med nya 

funktioner. 

Vi är ett litet företag med en relativt omfattande IT-miljö där vi har stort fokus på Windows, SQL Server, C# och 

.NET. Inom webb jobbar vi med plattformen NopCommerce, ASP.NET och .NET Core. 

Utvecklingsteamet är ett litet men proffsigt gäng där kunskap, flexibilitet och snabbhet står högt i kurs. Våra 

projekt varierar stort i både omfång och komplexitet, liksom de teknologier och metoder vi använder i vår 

utveckling. 

Huvudfokus är att utföra arbetet på plats, men på sikt finns möjlighet till distansjobb. Viss beredskap kan 

förekomma tillsammans med andra teknikansvariga kollegor för att säkerställa driften. 

VI SÖKER DIG SOM: 

• Har högskoleutbildning (eller motsvarande) inom IT-området, gärna Datateknik eller Datavetenskap 

• Kanske redan jobbat några år i branschen 

• Har goda färdigheter i objektorienterad programutveckling, C#.NET / ASP.NET / .NET Core 

• Har praktisk erfarenhet av databaser, T-SQL och MS SQL Server 

• Är förtrogen med grundläggande webbteknologier, t.ex. TCP/IP, HTTPS, JSON, JavaScript 

• Följer "best practices" och etablerade kodningsstandarder för utveckling 

• Är van vid miljöer och programvaror från Microsoft, särskilt Visual Studio 

• Är självgående, klarar att driva projekt själv men söker hjälp när det behövs 

• Är analytisk och har förmåga att identifiera problem i programvara och felsöka dessa 

• Håller dig fortlöpande uppdaterad inom ny utvecklingsrelaterad programvara och metodik 

VIDARE ÄR DET POSITIVT OM DU:  

• Har erfarenhet av olika webplattformar, t.ex. NopCommerce, WooCommerce, Shopify etc 

• Har erfarenhet av utveckling av och mot s.k. API:er 

• Har erfarenhet av versionshanteringssystem, i synnerhet Git 

• Har erfarenhet att administrera IIS webserver 

• Är förtrogen med designmönster, s.k. "design patterns" för flexibla mjukvarulösningar 

• Pysslar med programmering på fritiden. Kanske snickrar du på egna hobbyprojekt eller har bidragit till 

Open Source-projekt?  

VILL DU ANSÖKA ELLER VETA MER? 

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till e-post jobb@sdist.se  
Frågor om tjänsten eller om oss besvaras främst via e-post jobb@sdist.se 
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