
 
 
 
 
 

Umeåbaserade COS Systems är en globalt verksam leverantör av mjukvara för att planera, 
bygga ut och sköta driften av moderna bredbandsnät. Med COS Service Zones marknadsförs 
och planeras en fiberutbyggnad baserat på kundernas efterfrågan för att maximera 
lönsamheten och minimera den ekonomiska risken. Det färdiga bredbandsnätet drivs 
effektivt och automatiserat med självbetjäningsportaler i COS Business Engine. COS Systems 
expanderar snabbt och har hittills kunder i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien. 

Utvecklare till COS systems 

COS Systems vinner nya kunder på den internationella marknaden och söker nu dig som vill 
vara med på vår fortsatta expansion. Vi behöver din kunskap och erfarenhet för att göra 
våra molnbaserade produkter ännu bättre. Vill du vara med oss när vi bygger upp 
mjukvaran som kopplar upp hundratusentals och snart miljoner internetanvändare världen 
över? Vill du jobba i en spännande marknad med kunder nationellt och internationellt 
tillsammans med ett gäng tekniskt kompetenta kollegor? Vi expanderar och förstärker nu 
vårt team med en till utvecklare! Varmt välkommen med din ansökan. 

Dina arbetsuppgifter 
I rollen som utvecklare hos oss kommer du tillsammans med dina kollegor att utveckla 
våra egna produkter COS Service Zones och COS Business Engine. Vi arbetar utifrån 
våra kunders behov och tillämpar ett agilt arbetssätt. Dina arbetsuppgifter kommer 
variera från kravställning och design till utveckling och implementering. 

Din profil 
Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta i C# och .Net och det är en stark fördel om du 
har kompetens i MS-SQL och JavaScript. Besitter du också kunskaper i Typescript, Azure 
Devops och MVC är detta meriterande. 

Som person bör du trivas i tekniska diskussioner samt ha en vilja att driva vår utveckling 
framåt. Det är en självklarhet att du får energi av att arbeta i team tillsammans med 
dina kollegor. Hos oss är det högt i tak och alla förväntas ta ett stort eget ansvar. 

Våra kunder är utspridda över flera världsdelar och vi expanderar väldigt snabbt i USA, 
så du behärskar både engelska och svenska obehindrat i tal och skrift. All 
produktutveckling sker lokalt i Umeå. 

I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer 
information är du varmt välkommen att kontakta Elin Wiklund, på tfn: 0733-51 27 11 
eller Jennifer Åström Gustafsson, på tfn: 0733-51 27 14. Rekryteringsprocessen kommer 
bedrivas löpande och tjänsten tillsättas när vi hittat rätt person, så ansök så snart som 
möjligt via www.clockworkpersonal.se. 

http://www.clockworkpersonal.se/
http://www.clockworkpersonal.se/

