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Fullstackutvikler
Pareto Securities er blant landets ledende verdipapirforetak med virksomhet innen analyse, omsetning av aksjer og obligasjoner, prosjektfinansiering 
og selskapsrådgivning. Som del av vårt produkt- og tjenestetilbud inngår flere egenutviklede systemer knyttet til verdipapirhandel, våre analyse- 
produkter, samt redaksjonelt innhold i form av artikler, «Paretopodden» og «Pareto TV». 
 
Vi ser etter en erfaren fullstackutvikler med hovedtyngde på backendprogrammering og med et solid teknologisk fundament. Vi kan tilby en jobb i et 
spennende og dynamisk miljø hvor du jobber tett på forretningssiden. Er du i tillegg interessert i finans, aksjer og fond, tror vi sjansen er stor for at 
Pareto er rett arbeidsplass for deg.  

Arbeidsoppgaver: 
• Utvikling og vedlikehold av Pareto Securities’ systemplattform og webbaserte løsninger
• Lage integrasjoner mellom interne og eksterne systemer 
• Være en premissgiver i nye utviklingsprosjekter, samt bidra i arbeid rundt løsningsarkitektur
• Koordinere eksterne ressurser ved behov  

Ønsket kompetanse 
• Minimum 3-4 års erfaring med C#/.NET-basert utvikling (spesielt relevant erfaring kan kompensere)
• Du skriver og snakker norsk og engelsk flytende

Personlige egenskaper 
• Genuin interesse for teknologi
• Positiv innstilling og gode samarbeidsevner
• Initiativrik og selvstendig

Noe av det vi kan tilby
• En selvstendig rolle med stor frihet til å organisere sin egen hverdag
• Jobb i et solid selskap som har kort vei fra idé til gjennomføring
• Konkurransedyktige betingelser
• Treningsrom, idrettsgrupper, mm.

Ta kontakt med Gard Christiansen hos vår rekrutteringspartner Cruit på +47 988 22 396 eller gard@cruit.no.  
Søknader behandles konfidensielt.  


