
  
 
 
 
 

 

   

 

4C STRATEGIES söker en Javascript utvecklare 

 

ARBETSBESKRIVNING 

I rollen som JavaScript- och Front-end-utvecklare kommer dina primära arbetsuppgifter att innebära 

framtagning av webbklienter till vår plattform för risk- och krishantering. 

Våra nya klienter implementeras som single-page applications med hjälp av bl.a. Angular och andra 

standardramverk, samt egna JS-komponenter. Våra applikationer är byggda på en gemensam 

servicebaserad serverarkitektur som integrerar de olika verksamhetsområden som våra applikationer 

stödjer. I arbetet ingår: 

 JavaScript- utveckling i vanligt förekommande ramverk 

 Gränssnittsdesign och grafisk utformning i samarbete med UX-team 

 Framtagning av ny funktionalitet 

 Arkitektur, mjukvarudesign samt release- och versionshantering 

 Delaktighet i framtagning av ny funktionalitet i samarbete med vår Product Owner 

 Stort ansvarstagande i helhetslösningar, såväl som mer detaljerade leveranser av mindre projekt 

 

Du kommer att utveckla avancerade JS-klienter tillsammans med vårt befintliga JS-team, som växer i 

takt med att vi går mot renodlat webbaserade klienter. 4C Strategies erbjuder dig att bli en del av ett 

resultatorienterat team där framtidens mjukvara för krishantering och övning tas fram. Vi utvecklar 

egna produkter för licensförsäljning med därtill kundanpassade lösningar. 

Vårt utvecklingsarbete är agilt och sker enligt SCRUM-metodik. Merparten av utvecklingen sker i 

JavaScript, samt Java för serversidan. Det kan förekomma resor runtom i världen då vår kundbas 

ständigt ökar. 

Önskvärd kompetens och erfarenhet 

Du har erfarenhet inom JavaScript-utveckling men också ett allmänt intresse för mjukvaruutveckling. 

Det är ett plus om du har god erfarenhet av unit-tester och även har arbetat med Java-

serverutveckling samt REST. 

 Goda kunskaper i JavaScript 

 Kunskaper i Angular 

 Goda kunskaper i gränssnittsdesign, gärna också grafisk utformning 

 God förmåga att självständigt leverera lösningar av hög kvalitet 

 God allmänkunskap om programmering och systemutveckling 

 Goda kunskaper i svenska och engelska 

 Erfarenhet av agil utveckling 

 Utbildad systemvetare/högskoleingenjör/civilingenjör eller motsvarande 
 

Som person har du en fallenhet för att organisera och prioritera arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du 
är även självgående och kvalitetsmedveten samt har en mycket god samarbetsförmåga med andra 
människor. 



  
 
 
 
 

 

   

 

Företagsinformation 

4C Strategies är ett ledande företag som verkar inom Governance, Risk & Compliance, kris- och 
kontinuitetshantering. Vi hjälper våra kunder att navigera mellan de osäkerheter som påverkar deras 
möjlighet att nå uppsatta mål. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, London,  Warminster och Washington 
D.C. Våra egenutvecklade mjukvarusystem används av ett stort antal kunder, från Försvarsmakter 
och andra statliga myndigheter till stora multinationella företag och frivilligorganisationer. Våra 
lösningar hjälper ambitiösa och riskmedvetna organisationer att skapa, verifiera och följa upp 
relevanta förmågor inom risk- kris- och kontinuitetshantering.  
 
Hos oss gör du som anställd skillnad, därför är det viktigt att du brinner för våra frågor samt känner att 
våra värderingar - Resultat, Integritet, Skoj och Kompetens - är i linje med dina egna.   

Start: Omgående 
Placering: Styrmansgatan 2, Malmö 
Kontaktperson: Håkan Ekvall, 073-5224003 
 
Rekrytering sker löpande. 

Skicka in din ansökan via career@4cstrategies.com 
Bifoga ditt CV samt ett personligt brev, skriv även i mailet vilken tjänst ansökan avser. 
 
 

 
 


