VI SÖKER EN FRONT END DEVELOPER
Mestro växer och söker nu en Front End Developer! Här är en chans till dig som vill jobba i ett
målinriktat team och vara med i vidareutvecklingen av en grym produkt. Du kommer att jobba med att
utveckla nya, användarvänliga funktioner i våra tjänster. Du kommer vara länken mellan front end- och
back end-tjänsterna och samarbeta med våra andra utvecklare, produktansvariga och kundansvariga
kring plattformens möjligheter och utveckling.
Vår nya Front End Developer måste kunna JavaScript, HTML5 och CSS3 och ha förståelse för
utveckling av en single-page app mot både web och mobil och du får extra bonuspoäng om du
också har erfarenhet av jQuery, Highcharts, Underscore, och RequireJS. Du är bekant med senaste
tech för front end och vet hur man enhetstestar samt hur man kommunicerar med ett REST API.

För att matcha med Mestro tänker vi att du… :
•
… har erfarenhet av eller vill jobba i en agil miljö.
•
… vet hur du bryter ner komplexa interfaces till modulära komponenter.
•
… kan utveckla interaktiva och datarika applikationer.
•
… tycker att det är kul att jobba med internt utvecklade framework-lösningar.
Och du kanske vill veta mer om oss? Vi… :
• … är en växande, digital scale-up med ljusa utsikter,
• … är ett sådant där gäng som tycker om varandra och har varann om ryggen.
• … ser oss som hållbarhetshjältar där vi ska rädda världen. Vi börjar med att sänka bolagens
energianvändning.

Ännu mer om Mestro:
Mestro är Bästro! Vi kanske är partiska men vi kan vi backa upp vårt sturska påstående med god
gemenskap, bra ledning och en produkt som är kul att jobba med. Vi erbjuder Nordens bästa system
för energiuppföljning där vi helt enkelt sparar tid, pengar, energi OCH huvudvärk åt våra kunder.
Mestro har hållbarhet i själva kärnan av vad vi gör och vår nervkittlande tillväxtresa har bara börjat. Vi
håller till i Sthlm City och har en kontorshund som ser ut som den klassiska hund-emojin.
Vi vill tillsätta tjänsten omgående. Sök senast 15/10 till susanne@mestro.se - pang på bara!

