Utmaningar för systemutvecklare på snabbväxande Transrail
Transrail Sweden AB är ett konsultföretag inom järnvägssektorn, med ca 20 anställda och med kontor
i Sundbyberg och Västerås. Vi har två affärsområden:
-

Engineering, en verksamhet med ett brett arbetsområde för utveckling inom järnväg, samt

-

Infosys med utveckling av IT-lösningar inom järnvägsområdet, bl.a. analys, planering och
optimering inom järnvägstransporter, drift och underhåll.

På vår hemsida www.transrail.se kan du läsa om vilka vi är och våra värderingar. Där kan du läsa om
våra produkter och utmaningar.
Se specifikt bifogad artikel om CATO (Computer Aided Train Operation), ett internationellt sett
revolutionerade IT-system som utvecklats av Transrail. Systemet implementeras för närvarande hos
LKAB och Arlanda Express och har rönt stort intresse både i Sverige och utomlands.

Erbjudandet
Transrail växer lönsamt och bl.a. i takt med sålda IT-system och produkter inom järnvägsbranschen,
där behoven är stora. Baserat på efterfrågan och vår marknadsposition bedömer vi att vi om fem år är
ett medelstort produktbolag inom IT, med 4-5 etablerade produkter/system.
Vår fortsatta framgång är bland annat beroende av rekrytering av systemutvecklare i toppklass, främst
med god kompetens och erfarenhet inom Java.
Du förväntas bli en stark drivkraft i våra systemutvecklingprojekt och ingå i utvecklingsteamet för alla
våra programvaror och system. Vi hoppas också att du kan komma in i andra projekt än ren
programvaruutveckling, modellutveckling och implementering, såsom andra järnvägsrelaterade
konsultuppdrag och försäljning.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor till rätt person!

Profil
Specifika krav :
 Java-expert
 Kunskap i Java-bibliotek, som Spring och Hibernate
 Erfarenhet från utveckling av system för tekniska beräkningar eller simulering
 Goda kunskaper inom mjukvaruarkitektur
 God kommunikationsförmåga
 Självgående och noggrann
Extra meriter:
 Allmän järnvägskunskap
 Förmåga att utföra allmänna konsultationer utanför ren programvaruutveckling
 Erfarenhet av att arbeta i en agile utvecklingsprocess
 Tidigare erfarenhet av projektledning
 Kunskap inom matematisk optimering

Lokalisering
Vi har kontor i Västerås och Sundbyberg. Resor mellan kontoren förekommer.

Ansökan
Skicka din ansökan och CV till Mario Lagos på mario.lagos @ transrail.se. För ytterligare information,
ring Mario på 0709 300 501.

