
 
 

Norska DEFA är en av marknadsledarna inom smart elbilsladdning i Norden. Vår gemensamma R&D-funktion för 

Digital Services ansvarar för ny- och vidareutveckling av DEFA:s digitala tjänster och stödjer alla affärsområdena. 

Teamet är indelat i tre huvudområden; embedded, cloud services och client services där alla har ett nära samarbete 

för att hitta de bästa övergripande lösningarna som gör att våra produkter är enkla och intuitiva för användaren. Vi 

är stolta över att vår elektriska historia, och leder utveckling in i den digitala framtiden!  

 

Developer / Senior Developer, DEFA CloudCharge 
 

CloudCharge är ett marknadsledande styrnings-, användar- och betalningssystem för 

elbilsladdning. Med över 28.000 anslutna laddpunkter är vi ett av Europas största nätverk för 

elbilsladdning. Systemet baseras på en mångfunktionell styrningsportal för professionella- och 

semi-professionella operatörer av anläggningar för elbilsladdning, samt ett användargränssnitt i 

form av en avancerad CloudCharge App. Vi driver ständigt utvecklingen av nya innovativa 

lösningar! 

 

CloudCharge är i grunden ett startup-bolag som idag är hundra procent ägt av DEFA, med 

kontor i Göteborg på Ringön, Hisingen. I de kommande åren ligger stort fokus på intelligenta och 

användarvänliga lösningar. Branschen mognar fort, och vi måste ständigt vara i framkant gällande 

kommunikationsprotokoll, integrationslösningar och tydliga verktyg för avancerad drift av 

anläggningar för elbilsladdning.  

 

Vi behöver stärka teamet på Ringön, Hisingen, i Göteborg med fler medarbetare som kan hjälpa 

oss att driva utvecklingen av våra Cloud Service-lösningar. Vi letar efter dig med ett enormt driv 

för disruptiva och spännande digitala tjänster, och som vill jobba i en fullkomligt exploderande 

marknad! Vi söker dig som har gedigen kompetens inom Java, objektorienterad och testdriven 

utveckling genom tidigare arbetslivserfarenhet eller som har det i fingrarna.  

 

Krav på erfarenhet:  

• Java  

• Webb-/API-utveckling  

• Databaser  

 

Önskad erfarenhet:  

• Docker  

• Go  

• Kubernetes  

• REST  

• GraphQL  

• PostgreSQL  

• Elasticsearch  

• Spring boot  

• Akka 

 

Fördel om du har erfarenhet av Linux, Yocto, GitLab-CI, Python eller andra språk och metoder, då 

vi ständigt jobbar med att finna nya och smarta arbetssätt.  

Vill du vara med på en innovativ resa och samtidigt göra god insats för miljön, skicka då din 

ansökan och CV till jobs@defa.com. Urval av kandidater sker löpande. 
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