
  OM TJÄNSTEN 

I rollen som systemutvecklare på Lynx Asset 
Management kommer du att ingå i gruppen 
som ansvarar för automatisk datainhämtning. 

Gruppens system integrerar mot en växande 
mängd externa dataleverantörer som omfattar 
allt från finkornig marknadsdata i form av börs-
data, makroekonomisk fundamental data, till 
alternativ data med specialiserade användning-
sområden. 

Utvecklingen av informationssystem spelar en 
allt större roll för att bibehålla konkurrenskraften 
i en bransch starkt beroende av data. Du kom-
mer att samarbeta med övriga systemutveck-
lare på Lynx och analytiker på investeringssidan 
för att säkerställa att den data som förväntas 
i modellerna löpande hämtas in och kontrol-
leras. Tillsammans med gruppen ansvarar du 
för underhåll och vidareutveckling av befintliga 
system, samt systemets drift och support vid 
driftstörningar.

VEM VI SÖKER

För att lyckas i rollen som Systemutvecklare på 
Lynx Asset Management tror vi att du antingen 
har en relevant högskoleutbildning och 2 års er-
farenhet eller annars 5 år eller mer erfarenhet av 
systemutveckling och är en noggrann utvecklare, 
oberoende av språk. Du har också erfarenhet 
av att hantera större mängder data inom olika 
flöden. Kanske kommer du från spelvärlden?

Vi ser också att det är meriterande om du ti-
digare har arbetat i .NET-miljö och är bekant 
med Azure DevOps. Du får gärna ha använt 
Kubernetes och arbetat med containerisering 
av mjukvara. Har du erfarenhet av molntjänster 
som AWS och Azure är det också ett plus.

De tekniska kraven är viktiga men för att trivas 
på Lynx Asset Management tror vi även att du 
ser vikten i av att vara hjälpsam, lyhörd, nog-
grann och att du har en ödmjuk approach i ditt 
tillvägagångssätt.

ANSÖKAN

I denna rekrytering samarbetar vi med Wise IT. 
Ansök via länken https://www.wiseit.se/lediga-tjanster/2104755-system-developer-to-lynx-as-

set-management-ab/. För mer information och frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta 
Jesper Nyström via e-post: jesper.nystrom@wiseit.se eller telefonnummer: 076-199 33 72. Vi arbetar 
med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in 

din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!

OM OSS
Vi är inte som andra kapitalförvaltare. I Stockholm är vi unika med vår kvantitativa och systematiska 
kapitalförvaltning och i världen är vi en av de främsta i vår nisch. Innovation har varit en del av vårt 
DNA sedan starten 1999. På Lynx har vi lyckats skapa en samarbetsfokuserad arbetsmiljö där aka-
demiska metoder och ett obevekligt fokus på resultat får näring av en vänlig, kollegial kultur. Våra 
medarbetares välmående är mycket viktigt för oss eftersom vi vet att de är grunden till vår framgång. 
Lynx arbetar aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats och mångfald är en förutsättning för fort-
satt framgång.

ÄR DU EN LAGSPELARE, 
PRECIS SOM VI?
Vi söker efter en systemutvecklare


