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Systemutvecklare/Programmerare 

till BTH, Blekinge tekniska högskola, med placering vid  

it-avdelningen inom Gemensamt verksamhetsstöd i 

Karlskrona. 

Diarienr: BTH-3.1.3-0279-2018 

Arbetsuppgifter: 

Vill du utvecklas som systemutvecklare/programmerare och är intresserad av nya tekniker och 

programvara? Vill du dessutom utvecklas tillsammans med härliga kollegor i en trivsam miljö.  

På BTH kommer du att ingå i vårt systemteam och arbeta med programvara och tjänster från 

Microsoft med fokus på Azure. Vi utvecklar egna appar och program för att stödja vår 

verksamhet och underlätta för studenter och personal. BTH är en teknisk högskola och ligger 

långt framme då det gäller att använda ny teknik och mjukvara.  

 

Kvalifikationer: 

Du som söker ska ha arbetat professionellt med programmering i Microsoftmiljö och har 

kunskap i agila arbetsmetoder. Du har relevant examen från högskola, universitet eller 

liknande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 

Meriterande kunskaper: 

• .NET och C# 

• Angular, Javascript, TypeScript, Bootstrap 

• Azure (gärna med erfarenhet av Service Bus, Functions och Logic Apps) 

• Web API, REST 

• Entity Framework 

• Visual Studio Team Services 

 

Vi ser att du som söker är social, utåtriktad, kommunikativ samt strukturerad.  

 

Omfattning:  

Heltid  

 

Tillträde:  

Enligt överenskommelse 

 

Varaktighet:  

Tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. 

 

Kontaktpersoner:                         

Johan Nordgren, IT-chef, tfn: 0455-38 51 05 

Oscar Celsing, Teamledare, tfn 0455-38 51 10 

Mikael Åsman (SACO), tfn: 0455-38 57 20  

Carina Petersson (OFR), tel 0455-38 50 28  

 



 

 

Ansökan: 

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH-3.1.3-0279-2018 

senast 28 maj till diarium@bth.se    

 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan 

välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar. 

 

På BTH får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra medarbetare 

kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. 

 

 

 

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola,  
 

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där IT och innovation för hållbar tillväxt står 

i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra 

ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till 

att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, 

hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och 

samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket 

genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. 

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På BTH finns två fakulteter – 

fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper. 
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