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Capee Group - Klientprogrammering 
med spetsteknik i .NET för miljöns skull 
Capee Group AB är ett CleanTech-företag som jobbar med Grön IT. Man utveck-
lar och säljer en avancerad interaktiv analysmjukvara till processindustrin 
globalt. Grunden är satt genom goda framgångar inom pappers och massa, och 
energiindustrin med flera stora kunder. Man hjälper sina kunder minska 
användningen av energi och kemikalier samt utsläpp av CO2, NOx och andra 
miljöfarliga ämnen. Detta sparar stora belopp för kunderna och gör dem mer 
hållbara.

Arbetsbeskrivning

Då man nu satsar ordentligt framåt behöver man förstärka utvecklingsavdelningen med en programmerare för 

den patentsökta huvudprodukten Capee Action Station. Det är en klient-applikation som använder Windows 

API och trådning tillsammans med en stor källkodsbas. Man jobbar med Microsoft Visual Studio och VB.NET. 

Lösningar görs med stora krav på teknisk kvalitet då produkten används dagligen och ska leva länge. Du 

behöver en god teknisk helhetsförståelse och noggrannhet i en komplex programmiljö som pressar ut det 

mesta ur Windows för realtidshantering av data och GUI.

Arbetsbeskrivning

- Självgående, ansvarstagande och driftig person som kan och gillar kvalitativ programmering med intresse och

   förmåga i att sätta sig in i kundernas och användarnas situation.

- Öppen och nyfiken på andra personer och andra perspektiv. Vill bli del av ett öppet och sammansvetsat team.

- Vill jobba i ett litet och växande företag där initiativ, kundnytta och samverkan är stöttepelare.

Kompetenskrav: 

- Erfaren klientutvecklare med intresse och kunskap om user interface-programmering i .NET.

- MS Visual Studio (VB.NET eller C#). Du skall vara duktig på objektorientering. Vi har en avancerad och stor

   klasstruktur, mycket arv och delegeringar och stor källkodsbas.

- Jobbat med Windows-klientapplikationer med trådning (dvs inte Java eller serverapplikationer). Kan forms-

   och event-hanteringen och GDI+.

Capee Group är ett innovativt mjukvaruföretag som arbetar proaktivt och långsiktigt för att göra världens processindustri mer e�ektiv, 
lönsam och miljövänlig. Genom den revolutionerande mjukvaran Capee Action StationTM kan företag inom papper och massa, energipro-
duktion, biodrivmedel, kemi, petrokemi, stål, anrikning och livsmedel snabbt hitta dagliga driftproblem och maximera sin prestanda.
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- Kan och vill sätta dig in i en befintlig komplex produkt för att både underhålla och vidare-utveckla den.

- Kunskaper i .NET 3.5 (Linq, WPF etc).

- Erfarenhet av arkitekturarbete.

Meriterande

Det är en extra merit om du har erfarenhet av tillämpningar för process- eller tillverkande industri. 

Vad kan Capee Group erbjuda dig?

Hos Capee Group kommer du bli en viktig nyckelspelare i en platt organisation med stora möjligheter till att 

påverka hur företaget utvecklas till det internationella mjukvarubolag vi har börjat bli. Du får obegränsade 

möjligheter att växa med företaget, till fördjupad specialistkunskap eller till nya ansvarsroller och potentiellt 

möjlighet till ägande i bolaget. Du får stor frihet och ansvar för ditt eget arbete och får utveckla avancerade 

produkter med den senaste Microsoft-tekniken. Sist men inte minst så är vi ett gäng som skrattar mycket på 

arbetstid och dagligen bidrar till att rädda jorden.

Ansökan 

I denna rekrytering samarbetar Capee Group med Elan och rekryteringskonsult Omar Burazerovic  Du ansöker 

genom att registrera dina personuppgifter på www.elanit.se , ladda upp ditt CV samt koppla det mot tjänsten, 

registreringen tar max 5 minuter.

I denna rekrytering samarbetar Capee group med Elan IT.

Urval och intervjuer kommer att ske med början V.2 , tillträde sker därefter snarast möjligt. Eventuella frågor 

besvaras till och med V.52 och därefter från V.2. 

Capee Group & Elan IT önskar dig God Jul & Gott nytt år!
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