
 
 

Systemutvecklare 
- Tycker du om att jobba fokuserat mot tydliga mål? 

- Tycker du om att utmana dig själv med att överträffa andras förväntningar? 

- Vill du ständigt utveckla dig och bli bättre på det du gör? 

- Tror du att hög kvalitet är bästa vägen till ett starkt varumärke? 

- Vill du vara en viktig och drivande del i ett lag som utvecklar lösningar utöver det vanliga, 

hellre än en resurs som tyst bara bidrar med det du blir tillsagd? 

- Vill du ta ansvar för det du gör, för att stolt kunna säga: jag har byggt det här och det är 

skitbra? 

Mål 

Dacsa ska under 2015 fördubbla antalet kunder och bli en av de tongivande leverantörerna av 

affärssystem för ehandel på den svenska marknaden. Dacsa ska också etablera sig som det bästa 

valet för kunder som på ett effektivt sätt vill jobba med både ehandel och butiksförsäljning i ett 

verksamhetssystem. 

Vi arbetar nu med att lägga grunden för expansionen och behöver därför fler kvalificerade 

medarbetare. 

Behov 

Vi söker både färska och erfarna utvecklare för vidareutveckling av vårt affärssystem BOLD 

eCommerce Suite och vår integration med Magento eCommerce. Vi arbetar i Microsoft‐miljö med 

VB.Net och MS SQL Server samt PHP. Vi ser gärna att du har: 

- Akademisk examen 

- Erfarenhet av utveckling (professionellt eller i utbildningen)  

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med: 

- Magento 

- Affärssystem 

- SQL 

- Infragistics Net Advantage 

- nHibernate 

Vi 

Dacsa är ett svenskt programvaruföretag som utvecklar BOLD eCommerce Suite, ett avancerat 

affärssystem för  återförsäljare och distributörer som bedriver försäljning via e-handel och butiker - 

gärna i kombination. Bland våra meriter finns Dustin, som med hjälp av vår applikation har byggt upp 

en verksamhet med mer är 6 miljarder i omsättning från en källarverksamhet. 

Dacsa har starka och långsiktiga ägare, och en stabil kundbas. Vi har en svensk företagskultur med 

sunda och moderna värderingar. 



 
 

Kontakt 
Anmäl ditt intresse genom att skicka några rader om dig själv och din CV till careers@dacsa.se. Ange 
”Systemutvecklare” som ärende.  
Har du frågor är du välkommen att kontakta Anders Jerkérus på 0703-78 68 22. 
 
Dacsa AB 
Grenstigen 2A 
181 31 Lidingö 
www.dacsa.se 
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