
 

Systemutvecklare 

OneMed är en ledande distributör av förbrukningsmateriel och vårdrelaterade tjänster till hälso- och 
sjukvården i Europa. Vi finns i tolv länder, har drygt 800 medarbetare och omsätter cirka 4 miljarder 
kronor. OneMed är en samarbetspartner som möjliggör bättre liv för patienter, underlättar vardagen 
för sjukvårdens medarbetare och bidrar till lägre vårdkostnader. Vi strävar efter att minska 
miljöpåverkan och att tillsammans med våra leverantörer förbättra arbetsvillkoren genom hela 
värdekedjan. 

OneMed Sverige AB förstärker på Malmökontoret och söker en innovativ och driven 
Systemutvecklare 

Hur ser din arbetsdag ut? 

Är du den vi söker? Bra. Kliv in på vårt kontor i Västra hamnen, Malmö, och bli en del av vårt team 
inom E-commerce. Hos oss är både kompetensen och stämningen på topp. Du kommer till ett 
framgångsrikt företag som utvecklar webbapplikationer i absolut framkant inom branschen. Låter det 
spännande? Det är det.  

Du kommer att tillsammans med dina kollegor i teamet arbeta med att utveckla våra 

webbapplikationer som är en del av OneMeds ambition att hjälpa hälso- och sjukvården i Europa att 

ytterligare stärka sin vårdkvalitet till en bättre totalkostnad samt med ett stöd för miljö- och socialt 

ansvarstagande. 

Vi tror att du är en lösningsfokuserad utvecklare som kan driva, inspirera och leda arbetet med våra 
webbapplikationer framåt. Då våra applikationer är komplexa så är en bred IT-kompetens med 
erfarenhet av komplexa lösningar ett plus. 

För att lyckas i rollen har du tidigare erfarenhet av:  

 Djup kunskap om .Net, C#, och gärna kunskap om Sitecore. 

 Moderna JavaScript-ramverk som Angular 

 Integrationer mot ERP-system samt PIM-system 

Vi söker dig som är: 

 Lösningsorienterad, självgående och nyfiken på att lära dig nya saker.  
 Har förmågan att agera självständigt samtidigt vara en del i vårt team. 
 Positiv och utåtriktad person med stor drivkraft 
 Intresserad av och har förmågan att förstå kundens behov i vardagen.   
 Kommunikativ och har förmågan att kommunicera både internt inom OneMed, såväl som 

med våra externa konsulter.  

Du besitter en akademisk utbildning med datainriktning, exempelvis systemvetare eller 

civilingenjörsutbildning med datainriktning. För att vara framgångsrik i rollen arbetar du detaljerat 

utan att tappa greppet om helheten samt slutföra det du påbörjat och tar ansvar för att målet nås. 

Du behöver även ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Vad erbjuder vi dig? 



 

Vi erbjuder dig en kreativ och utvecklande tjänst inom ett område med mycket frihet under ansvar. I 
ljusa lokaler på en kreativ arbetsplats i centrala Malmö kan vi erbjuda dig en tjänst som kombinerar 
självständigt arbete med teamarbete. Rollen är strategiskt viktig och det finns många möjligheter att  

 

utvecklas i en internationell miljö. Tjänsten är på heltid och du är välkommen att börja så snart du 
har möjlighet! 

Är du intresserad? 

I denna rekrytering samarbetar vi med Badenoch & Clark by Adecco Group. Har du frågor kring 
tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Catinka Andersson på 
catinka.andersson@badenochandclark.se. Du söker tjänsten på www.badenochandclark.se. Vi har 
dessvärre ingen möjlighet att administrera några ansökningar via epost. Som en del i vår 
kvalitetssäkrade rekryteringsprocess kommer du eventuellt att få utföra personlighetstester och 
videointervju. 

Välkommen med din ansökan! 

 


