Är du vår
nästa tillgång?
Lynx är ledande inom kvantitativ och systematisk fondförvaltning och i världen en av de främsta. Vi är övertygande om att medarbetarna är våra
viktigaste resurser samt grunden till vår framgång. Lynx fokuserar på välmående medarbetare och erbjuder generösa förmåner och ett stort hälsofokus. Forskning har varit en del av vårt DNA sedan start och kommer fortsatt vara grunden i utvecklandet av produkterbjudandet inom modellbaserad
kapitalförvaltning.

Vi söker junior systemutvecklare
Du kommer ingå i ett sammansvetsat och öppet team som tillsammans med dig ansvarar för att vidareutveckla Lynx skräddarsydda handelssystem. Det är ett affärskritiskt system som, dygnet runt, exekverar affärer på ett stort antal börser globalt. På kontoret beläget i centrala Stockholm
sitter alla funktioner som behövs för fondförvaltning i världsklass.
Programmering sker huvudsakligen i C#.NET, utöver det kommer du använda dig av relationsdatabaser samt flertalet open source-lösningar
som exempelvis Apache Kafka. Majoriteten av medarbetarna på Lynx har någon form av teknisk bakgrund, vilket har präglat företagets kultur.
En glad, skojig och lärande kultur med avslappnad stämning där dörren alltid står öppen. Här blir du erbjuden konkurrenskraftiga förmåner samt
goda utvecklingsmöjligheter för din fortsatta karriär framåt. Det kommer läggas stor vikt vid din introduktion och du kommer få möjlighet till
en mentor för att din första tid på Lynx ska bli så bra som möjligt.

Vi söker dig som:
Är nyutexaminerad högskole- eller civilingenjör med inriktning datateknik, IT, mjukvaruutveckling eller annan likvärdig utbildning. Du har ett
genuint intresse för programmering och trivs i teknologins framkant. Troligen är du bekvämast i C#, Java eller C++ men viktigaste för Lynx är ditt
engagemang och intresse för kod och utveckling!
Då handelssystemet är affärskritiskt läggs stort vikt på noggrannhet och kvalitet. Du beskrivs förmodligen som en kvicktänkt, kommunikativ och
analytiskt lagd person som älskar att grotta ned sig i det tekniska. Kanske har finansbranschen länge lockat dig eller kanske är det en nyfunnen
och spännande bransch du vill lära dig mer om. Du behärskar engelska och svenska i både tal och skrift.

Varmt välkommen med din ansökan till rekrytering@lynxhedge.se med ”junior systemutvecklare” i ämnesraden.
Urval sker löpande, ansök därför redan idag. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till Mats Bolter, 08-425 016 28
eller mats.bolter@lynxhedge.se.

