
 
WEBBUTVECKLARE  |  LINKÖPING 

Lägger du din tid på fel saker? Sitter du i en för stor och trög organisation? I vårt lilla team får 
du påverka användarens upplevelse på riktigt och lägga tiden på det du är bäst på - utveckling. 

 
Litet team. Större inflytande. 
 
IT-teamet på Husfoto består idag av två fullstack-utvecklare som sköter underhåll, drift och 
utveckling av våra system från huvudkontoret i centrala Linköping. Inom teamet ges full frihet att 
välja själva vilka tekniker och metodiker som används. Då övriga organisationen jobbar nära är vägen 
kort till feedback, projektering och prioritering av arbetsuppgifter. 
 
Livet är mer än bara jobb. 
 
Men jobbet är också en stor del av livet, så vi vill att det ska vara en meningsfull och rolig tid. Hos oss 
är balansen det viktigaste och du får stor frihet att anpassa ditt arbetsliv efter din fritid. Vi har en 
härlig gemenskap på våra kontor (Linköping / Stockholm) och en flexibel arbetsmiljö med högt i tak. 
 
Vi och våra värderingar. 
 
Husfoto är en ledande mediapartner till fastighetsbranschen. Vi är ett snabbväxande bolag; för tre år 
sedan var vi bara fem anställda, med dig blir vi totalt 21. Idag omsätter vi ca 100 MSEK och 
framgången bygger på vårt egenutvecklade ordersystem som hanterar hundratusentals ordrar varje 
år. Våra värderingar influerar allt vi gör — vi vill skapa långsiktiga, hållbara affärer ur alla perspektiv. 
 
Vem är du? 
 
Du är någon som vill jobba i ett mindre team där du får stort utrymme för kreativitet och eget ansvar. 
Du vill komma närmare användarna och se ditt arbete göra skillnad. Vi ser gärna att du jobbat några 
år i branschen men du behöver inte vara bäst på allt, vi tror på ‘learning by doing’. 
 
Vi tror att du har kunskaper inom: 

• Svenska och engelska i tal och skrift 
• Backend-programmering i något typat språk 
• Frontend-utveckling med Typescript, HTML och CSS 
• Relationsdatabaser och SQL-script 



• Versionshantering (GIT) 
 
Det är meriterande om du också har: 

• Erfarenheter av att arbeta med molntjänster, i synnerhet AWS 
• Erfarenhet av Go och .NET 
• Kunskaper inom UX/UI-design 
• Erfarenhet av utveckling för mobiltelefoner 
• Erfarenhet från e-handel-/ordersystem 
• Hobbyprojekt att visa upp 

 
Vad erbjuder vi dig? 

• Tillsvidareanställning på heltid. 
• En flexibel arbetsmiljö med frihet under ansvar för en bra balans mellan jobb och fritid. 
• Förmåner som friskvårdsbidrag, tjänstepension med personlig rådgivning och 30 dagars 

semester. 
 
Skicka din ansökan till: 

ansokan@husfoto.se 
 
Urval sker löpande. 
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