
Understimulerad webbutvecklare sökes till Curando 
 

 
 

 

Är du uttråkad av att sitta med gamla system och har ett sug efter att förnya dig? Sitter du 

fast i front-end, back-end eller annat och vill vidga dina vyer? Kanske vill du sluta hoppa från 

uppdrag till uppdrag och istället fördjupa dig i egna applikationer, med större ägandeskap? 

Då kan jobbet som webbutvecklare hos oss på Curando vara något för dig. 

Vem är du? 

Vi söker dig som är nyfiken och tycker om att sätta dig in i allt möjligt. Du behöver kunna 

planera och diskutera i grupp men även trivas med att jobba självständigt. Samtidigt som 

Stack Overflow och Google är naturliga arbetsredskap måste du även vara prestigelös och 

kunna fråga om hjälp för att lösa problem och dela med dig när du just lyckats med en ny 

häftig lösning.  

Det är bra om du har en allmän passion för teknik. Då kommer vi att ha mycket att prata om. 

Vad kommer du att jobba med? 

I rollen som webbutvecklare kommer du förutom programmering och systemering även att få 

jobba inom en rad andra områden. Vi är ett litet men växande utvecklingsteam och som 

utvecklare i Curando har man stor spännvidd i sitt arbete och det gör jobbet otroligt roligt. 

Du kommer att vara en i gänget som hjälper till att vidareutveckla allt från mindre 

applikationer till Curandos sammanhållande plattform för företagshälsa. 

Vad behöver du kunna? 

Vue, ASP.NET Core och GraphQL är viktiga tekniker som vi jobbar med. Du behöver ha 

dokumenterad erfarenhet inom minst två av dem. 

Vi ser också gärna ser att du behärskar: Azure, Azure DevOps, C#, CSS, Entity Framework, 

git, HTML, Microsoft SQL Server, Node.js, REST och SignalR. 

Hur söker du jobbet? 

Vi kommer att gå igenom ansökningar och intervjua kandidater löpande, så vänta inte med 

din ansökan. Maila din ansökan och CV samt eventuella löneanspråk, eller frågor om 

tjänsten, till: peter.hedberg@curando.se.  

Tjänstens omfattning: 

100%. 

Var finns vi? 

Kontoret ligger på Kungsholmen, mitt i Stockholm, 5-10 minuters promenad från 

Centralstation.  

Om Curando 

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm och Lund. Curando 

erbjuder som renodlad SaaS-leverantör en öppen, obunden och bred digital plattform för att 

samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och hälsodata på ett och samma 

ställe. 

Med teknik ger vi företag och vårdgivare bättre förutsättningar att hantera hälsa och ohälsa 

på företag. Ett nytt verktyg för ett snabbt växande problem. Våra kunders och partners olika 

behov är alltid i fokus och vi anpassar våra digitala tjänster utifrån detta. 
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