
 

Fullstack-utvecklare sökes till unika och varierande uppdrag. 
Lafayette AB & Followit AB behöver förstärkning. 

Followit AB, tidigare känt som Televilt AB är idag ett dotterbolag till Lafayette 
AB och återfinns i Lindesberg. Vår historia sträcker sig mer än 40år bakåt i 
tiden. Followit utvecklar och producerar spårningsutrustning som främst 
används inom viltforskning, inom den sektorn har vi kunder över hela världen. 
Andra viktiga sektorer är spårningsutrustning för boskap, jakthundar och 
stöldskydd. Här finns främst våra kunder i Norden. 

Lafayette AB är ett Göteborgsbaserat bolag som har funnits på marknaden i 60år 
och är marknadsledande i Norden när det gäller komradio för jakt. 

Lafayette och Followit arbetar kontinuerligt för att utveckla företagen och 
behöver därför ny kompetens. 

 
Vi söker en Fullstack-utvecklare med arbetslivserfarenhet som kan utveckla våra 
befintliga system, gränssnitt och applikationer. Du kommer också att få vara 
med om att utveckla vår nya plattform vi har under utveckling för spårning av 
jakthundar. 

 
Vi söker dig som är en erfaren utvecklare som trivs i en dynamisk miljö, en 
självgående och teknikintresserad person som drivs av att finna nya lösningar. Vi 
har kort väg från beslut till genomförande. Du kommer att vara först in i det 
team som ska utveckla och driva vår framtida IT-miljö. 

 
Du behöver goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska. Vi ser gärna att 
du finns på plats hos oss i Lindesberg men är även öppna för arbete på distans. 
Anställningen är en heltidstjänst. 

 
Du behöver ha kunskaper inom Flutter, React JS, React Native eller Angular och 
Git. 
Meriterande är även kunskaper inom: SQL, Real Time database, PHP, ASP.NET 
& webforms, Node.JS, Firebase, Linux, Windows server, Azure & Docker. 

 
Har du frågor angående anställning, nuvarande IT-drift eller annat kan du 
kontakta oss via email på adressen cv@followit.se. Hit kan du också skicka din 
ansökan. Du kan även ringa oss på 0581–625269 

 
Vi ser fram emot din ansökan senast 15/6. 
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