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GUI/Frontendutvecklare 

Tidvis är ett webbaserat verksamhetssystem för företag som är verksamma i Vård- och 

omsorgsbranschen. Vi har funnits sedan 2012 och växer stadigt varje år. Tidvis är numera ett av de 

främsta systemen inom branschen med fokus på personalplanering, ekonomi och kvalitetssäkring. 

Just nu ser framtiden väldigt spännande ut och därför söker vi fler medarbetare som vill hjälpa oss att 

bli ännu bättre. Därför söker vi nu efter en GUI/Frontendutvecklare baserad på Malta. 

Att vara frontendutvecklare hos oss innebär att du får ett stort ansvar över hur systemet ser ut och 

upplevs av våra kunder. Du kommer vara inblandad i att formge och bygga funktionalitet som hjälper 

våra kunder i deras vardag och som gör systemet ännu mer attraktivt och användarvänligt.  

Som utvecklare hos oss är du med i hela utvecklingskedjan och kommer ha stort inflytande över 

produktens framtid. Utvecklingsarbetet sker nära kunden så man är i högsta grad delaktigt i affären. 

Du är kreativ och ödmjuk men inte rädd för att ha en åsikt. Du känner ansvar för ditt arbete och vill 

hela tiden lära dig nya saker. 

Då positionen inte är helt definierad så finns det stora möjligheter att utvecklas inom företaget. 

Initialt söker vi någon med erfarenhet inom följande: 

- Javascript 

- jQuery 

- HTML 

- CSS 

- Bildmanipulering 

- Har kännedom om Agila utvecklingsprocesser, t.ex. Scrum 

- Användbarhet/UX 

Meriterande: 

- Erfarenhet av ett modernt javascriptramverk, t.ex. React, VueJS, AngularJS eller liknande och 

har eventuellt varit med om att införa det i ett system. 

- Python/Ruby 

- psql eller transact-SQL 

- Linux 

- Integrationer mot REST API eller liknande. 

Då alla våra nuvarande kunder finns i Sverige så måste du kunna tala och skriva svenska.  

Observera att positionen är baserad på Malta men en stor del av arbetet kommer genomföras på 

distans. 

Om du tycker detta låter intressant skicka ett mail med ditt CV till info@tidvis.se.  

Urvalet görs löpande men vi behöver någon omgående. 
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