
Pareto Securities er blant landets  
ledende verdipapirforetak med 
virksomhet innen analyse, omsetning  
av aksjer og obligasjoner, prosjekt- 
finansiering og selskapsrådgivning  
(corporate finance). 

Pareto Securities har kontorer i Oslo, 
Stavanger, Stockholm, Malmø, Helsinki, 
København, London, Paris, New York, 
Houston, Singapore og Perth.

Pareto Securities AS
Dronning Mauds gate 3  
Postboks 1411 Vika, 0115 Oslo
+47 22 87 87 00
www.paretosec.com / www.paretosec.no

System- /BI-utvikler
Vil du være med å utforme fremtidens digitale finanstjenester?
Pareto Securities søker en dyktig og engasjert medarbeider, som vil få et bredt ansvar innenfor utvikling og forvaltning av selskapets digitale tjenester.

Riktig kandidat har et solid teknologisk fundament. Våre systemer har høye krav til oppetid og skalerbarhet, og vi kan tilby en jobb i et spennende og 
dynamisk miljø hvor du jobber tett på forretningssiden. Mye av arbeidet vil baseres på integrasjon mellom egenutviklede- og/eller innkjøpte systemer, 
så erfaring fra integrasjonsteknologier er positivt. 

Arbeidsoppgaver: 
• Utvikling og vedlikehold av Pareto Securities’ systemplattform og webbaserte løsninger
• Være en premissgiver i nye utviklingsprosjekter, samt arbeid med løsningsarkitektur
• Koordinere eksterne ressurser ved behov

Ønsket kompetanse 
• Utdanning fra høgskole eller universitet, erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
• Erfaring fra objektorientert utvikling og webteknologier, fortrinnsvis C#/.NET
• Erfaring med BI/ETL-verktøy

Personlige egenskaper 
Du har en genuin interesse for teknologi, og det er viktig at du har en positiv innstilling og gode samarbeidsevner.  
Vi trenger en person som er initiativrik og har høy gjennomføringsevne.  

Vi tilbyr
• En mulighet til å jobbe med varierte oppgaver, fra ren utvikling og design til koordinering og strategisk arbeid
• En selvstendig rolle der din kunnskap er kritisk og dine synspunkter er viktige suksessfaktorer
• Spennende arbeid knyttet til aksjemarkedet og finansielle produkter 
• Et dynamisk og attraktivt miljø i fine lokaler i Oslo sentrum med konkurransedyktige betingelser

Ta kontakt med vår rekrutterer i Experis IT for en uformell prat, Sonia Gagneet Kaur tlf. 478 31 393 / sgkaur@no.experis.com. 
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