
 

GreenCharge Infra erbjuder långsiktigt hållbara, öppna och oberoende Electro Mobility-tjänster med 
högsta säkerhet och tillgänglighet. 

GreenCharge Infra skapar ett världsomspännande, öppet, oberoende roaming-nätverk för ett enklare 
och bekvämare elfordonsliv. Vi skapar på så sätt en tryggare, säkrare och mer hållbar trafikmiljö. Med 
briljans och hängivenhet skapar vi en plattform där affärsmässighet och personlig påverkan främjar en 
positiv utveckling av människor, samhälle och affärsliv. 
GreenCharge är det självklara valet vid behov av Electro Mobility-tjänster. Våra tjänster är baserade 
på den senaste teknologin med sömlös integration mellan webb, app, betalningslösningar och 
infrastruktur. Användarvänlighet, tillgänglighet, lönsamhet, hållbarhet och säkerhet är alltid i fokus. 
 
 

Beskrivning av tjänsten: 

GreenCharge Karlskrona är inne i en expansiv tillväxtfas och behöver förstärka teamet med flera 
duktiga medarbetare. Just nu söker vi en systemutvecklare, främst med inriktning mot 
webbutveckling, javascript, databaser och nätverk i molnbaserad miljö och mot IoT.  

Vi söker medarbetare för att möta våra kunders behov i deras utveckling. Du kommer att arbeta 
tillsammans med kollegor i spännande uppdrag mot kund och med en delaktighet i deras 
affärsutveckling. Kundnärhet och personlig utveckling prioriteras av oss på GC Infra. 

Dina framtida arbetsuppgifter: 
Som systemutvecklare kommer du att få arbeta i allt från mindre projekt på några veckor till längre 
uppdrag. Arbetet sker ofta i team, därför är det viktigt att du är utåtriktad och kan ta initiativ. Din 
grundinställning är att alltid se till kundens bästa. Vår målsättning är att du hela tiden ska ha en 
möjlighet att vidareutvecklas i din yrkesroll både genom utmanande uppdrag och genom relevant 
utbildning. Utöver det så ser vi gärna att du är prestigelös och villig att dela med dig av din kunskap.  

Vi ser gärna att du har brinnande intresse för hela utvecklingsprocessen med kunskap inom följande 
områden:  

● Kravanalys och validering av krav  
● Analys, design och implementation av beskrivna funktioner och komplexa system  
●  Enhetstest och kvalitetssäkring av levererade kodmoduler  
● Stöd till formella applikationstester  
● Integrationserfarenhet  
●  Dokumentation 
● Apputveckling och registrering 



Kvalifikationer för att bli framgångsrik i denna roll: 
Vi söker Dig som har erfarenhet som systemutvecklare. Du har förmodligen ett gediget teknikintresse 
och erfarenhet av att arbeta med agila metoder, samt ett miljöintresse. Du har troligen en akademisk 
utbildning inom datalogi eller motsvarande. För att lyckas i denna roll bör du ha djup kunskap inom 
följande tekniker:  

● HTML5 inkl Javascript, CSS mm 
● MSSQL server  
● NodeJS 
● Integration med SOAP och JSON 
● Nätverksprotokoll 

God kunskap i svenska och engelska, i både tal och skrift är ett krav.  

Vad du kan förvänta dig av oss: 
Det är en extraordinär tid i vår bransch. Den digitala transformationen accelererar och GC Infra är i 
framkant för förändringar – som hjälp för våra kunders transition från fossil till hållbar mobilitet och 
med spännande karriärmöjligheter för våra medarbetare. 

På GC Infra når vi framgång genom våra medarbetares talang och engagemang. Som team delar vi 
de utmaningar och belöningar som kommer genom att vi skapar ett växande företag, vilket stärker vår 
position. Alla våra medarbetare drar nytta av det värde vi gemensamt skapar. 

Var med och bygg ett av världens största oberoende ElectroMobility-nätverk. 

Vill du bli en del i vårt vinnande lag så tveka inte utan kontakta oss för att inleda en diskussion om en 
framtida karriär inom GC Infra.  

Vi ser fram emot din ansökan redan idag, dock senast den 7 november.  

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA  

Per-Henric Fridolfsson 
VD GC Infra AB Web: greencharge-infra.se 
tel: 0708 610983 e-post: phf@greencharge-infra.se 


