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Java Backend-utvecklare sökes till snabbväxande fintechbolag 
 
Brixo söker 2-3 Java Backend-utvecklare till vårt kontor i centrala Stockholm med 
tillträde senast till hösten. Vi tror att du har minst 5-10 års erfarenhet inom Java samt 
gillar att arbeta i ett högt tempo. 
 

 Brinner du för systemutveckling och drivs av problemlösning och att bygga 
långsiktigt hållbara lösningar? 

 Är du en Java-utvecklare med 5+ års erfarenhet? 
 Vill du arbeta med utmanande och högprioriterade projekt? 
 Är du sugen på att bygga nya system och modernisera befintliga applikationer? 
 Känner du att det är dags för nästa steg i din karriär?  

 
Om svaren på frågorna ovan är ja så har vi ett drömjobb för dig! 
 
Om tjänsten 
Du kommer att arbeta med vidareutveckling och underhåll av vår egenbyggda IT-
plattform tillsammans med bolagets befintliga team av IT-utvecklare. Du kommer att 
arbeta med både nya och pågående utvecklingsprojekt och kommer själv utveckla och 
programmera delar av plattformen. Du kommer i början av anställningen att introduceras 
till bolagets samtliga verksamhetsområden för att uppnå en grundläggande kunskap och 
förståelse för alla delar av bolagets verksamhet. 
 
Den vi söker 
För att lyckas i denna roll behöver du ha en relevant utbildning inom programmering 
eller systemutveckling samt ha tidigare erfarenhet och goda kunskaper inom 
Javautveckling. Viktiga egenskaper är att du är resultatfokuserad, kreativ, analytisk och 
har en stor ambition att lyckas i det du tar dig för. 
 
Vi tror att du har: 

 5+ års erfarenhet av att arbeta som utvecklare inom Java (Version Java 8+) i 
kombination med Spring/Spring Boot 

 3+ års erfarenhet av att bygga och hantera databaser 
 Kunskaper inom REST API:er, Docker, PostgreSQL, Git, CI/CD, Junit 
 Erfarenhet av att arbeta med mikrotjänstarkitektur 
 Erfarenhet av att skriva teknisk dokumentation 
 Har en relevant kandidatexamen 
 God förmåga att kommunicera på engelska och svenska 

 
Det är meriterande om du: 

 Är certifierad eller har erfarenhet av att arbeta med molnlösningsarkitektur helst 
AWS 

 Har erfarenhet av utveckling av bankrelaterade eller andra finansiella applikationer 
 Har erfarenhet av utveckling inom PHP och MySQL 

 
Som framtida kollega tror vi att du gillar att hålla dig uppdaterad inom nya teknologier 
och ser värdet av att dela med dig av din kunskap och att lära dig av andra. Du är en 
ansvarsfull person med förmåga att möta höga krav på tillgänglighet och att utveckla 
pålitliga lösningar. Du är noggrann, har en mycket god analytisk förmåga, gillar 
problemlösning samt har förmåga att prioritera och strävar efter att alltid följa best praxis. 
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Vi erbjuder 
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats som präglas av entreprenörskap, utveckling och 
ett högt tempo. Du kommer att arbeta med kompetenta och drivna kollegor och det 
kommer att finnas goda utvecklingsmöjligheter med ett successivt ökat ansvar i takt 
med att vi växer. Arbetsuppgifterna vi erbjuder har ofta hög prioritet samt är strategiskt 
viktiga och därför utmanande men också varierande. Oavsett vilken uppgift du arbetar 
med så finns det alltid duktiga kollegor runt omkring dig som är villiga att bistå. 
 
Varför Brixo? 
Vi är ett snabbväxande konsumentkreditinstitut med stora ambitioner och som vill 
utmana de etablerade kreditinstituten och bankerna. Du får möjlighet att påverka, vara 
en del av och bidra till hur vi bit för bit bygger en verksamhet som utmanar våra 
konkurrenter. Vi erbjuder kontinuerligt nya lösningar för våra befintliga kunder, 
kompletterar kundbasen med förvärv och lanserar nya produkter. Brixo växer och du med 
oss. 
 
Om Brixo 
Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att 
erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Bolaget strävar efter att 
förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att med innovativa 
kreditprodukter och noggranna kreditprövningar tillgängliggöra krediter för en bredare 
allmänhet. Brixo har idag fyra olika kreditvarumärken som erbjuder kontokrediter på upp 
till 30 000 kronor. Bolaget grundades 2014 och är ett konsumentkreditinstitut som står 
under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har idag 18 anställda och en total 
utlåningsportfölj om cirka 230 miljoner kronor. 
 
Tillträde 
Enligt överenskommelse så snart som möjligt. 
 
Omfattning 
Heltid. 
 
Ansökan 
Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan idag. Ansök genom att skicka CV och 
personligt brev till rekrytering@brixo.se. 


