
Vem söker vi? 
Gillar du kombinationen UX och frontend-utveck-
ling? Är du programutvecklaren som ändå tycker det 
är liiite roligare med UX/UI-frågorna? Eller kanske 
UX-utbildad som inte har problem att omsätta dina 
mockups till programkod?
Då är du säkert den vi söker.

Vi söker dig som kan utöka vårt team på Eniac med 
kunskaper inom UX-utveckling och hjälpa oss i vår 
strävan att kunna erbjuda vårt system Aveny som en 
modern webbapplikation. Du kommer att ingå i ett 
team där vi använder React och Typescript som hu-
vudspråk och du får jobba från ax till limpa med pro-
duktutveckling i samarbete med produktägare och 
andra utvecklare. Du kommer arbeta med utveckling 
av ny funktionalitet samt vidareutveckling av exis-
terande system. Du kommer att ha en aktiv roll vid 
kravställning för ny funktionalitet och förbättringar. 

Vi erbjuder dig varierande och spännande arbets-
uppgifter. Här får du chansen att arbeta tillsammans 
med kunniga, hjälpsamma och jordnära kollegor i ett 
kundnära bolag som satsar på sina medarbetare. 

Vi behandlar inkomna ansökningar löpande. Tveka 
inte att höra av dig om du tycker tjänsten verkar 
intressant! 

Om företaget
Eniac levererar kvalificerade, administrativa sys-
tem och IT-tjänster till våra kunder, så att de kan 
fokusera helhjärtat på sin verksamhet. Vi är mark-
nadsledande leverantör till enheter inom Svenska 
kyrkan. I och med att vi själva utvecklar vårt af-
färssystem Aveny, kan vi vara följsamma när det 
gäller att vidareutveckla och optimera utifrån nya 
förutsättningar.
 
Vi erbjuder dig möjlighet att växa som program-
utvecklare, och inom UX. Du kommer också ha 
möjlighet att möta slutanvändarna av produkten 
i olika situationer. Företaget kännetecknas av en 
platt organisationsstruktur med stort eget ansvar. 
Medarbetarna i företaget arbetar som ett team 
och sätter alltid kunden i fokus. 

Vi på Eniac försöker alltid jobba långsiktigt, lyhört, 
flexibelt och prestigelöst. Under våra dryga 40 år 
som växande bolag har vi märkt att allt hänger 
ihop. Framgångsrika affärer börjar med ett gott 
arbetsklimat – det gäller både hos oss och gent-
emot våra kunder. På så vis lyfter vi varandra och 
skapar system i världsklass, människor och teknik 
emellan. Detta i sin tur leder till att våra kunder 
kan fokusera helhjärtat på det som de brinner för. 
Eniac omsatte 2020 över 45 miljoner kronor och 
har idag 34 anställda.

Vi arbetar i nyrenoverade lokaler på Krokslätts 
Torg i Mölndal. 

UX + Frontend? Vi söker dig!



Om tjänsten
Som programutvecklare på Eniac jobbar du med att förverkliga krav och visioner 
till körbara funktioner i systemet. Det påståendet gäller lite extra för denna tjänst 
eftersom du dessutom kommer att fungera som bollplank vid kravställningen när 
det gäller bra designprinciper, och tillsammans med UX-ansvariga kommer ta fram 
och bygga vidare på olika standardutseenden för systemet. 

Vi tror att du:
• Gillar att hålla på med css
• Är kunnig inom UI-design
• Inte är rädd för att hjälpa till med allmän front-end utveckling
• Gillar att jobba tillsammans med andra

Det är även ett plus om du är bekant med React, Typescript och Material design
eftersom vi använder dessa när vi utvecklar.

Arbetets omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare efter en provanställning om 6 månader
Placeringsort: Mölndal 
Omfattning: Heltid

Har du frågor om tjänsten, kontakta Utvecklingschef Johan Havner 
johan.havner@eniac.se

Välkommen med din ansökan via work@eniac.se redan idag!
Ange namn, mejadress och mobilnummer. Bifoga CV och personligt brev.


