
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senior integrationsutvecklare – 
Lead integration developer 
BizTalk 

 
  
Rollen 

Som lead integration developer på Symbrio arbetar du med design, utveckling och förvaltning av 

integrationer. Du leder och driver utvecklingen av integrationsplattformen och coachar och stöttar 

dina kollegor i deras arbete. Du kommer att ingå i Symbrios systemintegrationsgrupp som förvaltar, 

vidareutvecklar och levererar integrationslösningar. Du har även mycket kontakt med Symbrios 

övriga avdelningar, i synnerhet konsultorganisationen som delvis agerar uppdragsgivare.  

Symbrios integrationsplattform är byggd på BizTalk Server och hanterar e-handel i B2B-scenario samt 

kommunikationen mellan inköps- och fakturahanteringssystemet och våra kunders IT-system, främst 

ERP-system. Plattformen hanterar dagligen en stor mängd transaktioner med ett stort antal 

avsändare och mottagare. Vi arbetar främst med meddelandebaserad B2B/EDI på olika format men 

vi använder också serviceorienterad integration och integration via SQL Server Integration Services. 

Din erfarenhet och kompetens 

Vi tror att du har högskoleutbildning med datateknisk inriktning och/eller gedigen erfarenhet inom 

branschen. 

Du har mycket goda kunskaper i: 

• BizTalk Server  

• Meddelandebaserad integration, EDI 

Du har även: 

• Goda kunskaper XML, XSD, XSLT, REST, Web services 

• Goda kunskaper .NET (C#) 

• Goda kunskaper i SQL Server 

• Erfarenhet av API management 

• Kännedom av Identity och Access Management (IAM)  

Du har också goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. 

Vi söker dig som brinner för systemintegration och har flerårig erfarenhet av arbete med 

integrationsutveckling och integrationsarkitektur. Du är en analytisk person som motiveras av 

problemlösning. Du har ett intresse för nya tekniker och metoder och är van att fånga upp behov 

som du med dina kunskaper omsätter i konkreta lösningar. Du agerar självständigt och tar gärna 

egna initiativ samtidigt som du också gillar att samarbeta, agera mentor och dela med dig av din 

kunskap. 



 
 

 
 
 
 
 
Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta på ett framgångsrikt bolag med stark teamkänsla där din roll 

gör skillnad! 

 

Symbrio är en av Nordens ledande leverantör av ett molnbaserat inköps- och 

fakturahanteringssystem som stödjer hela Source to Pay processen. Systemet är väletablerat och 

marknadsledande inom sin nisch. Kunderna utgörs främst av stora och medelstora företag inom bl.a. 

energi, bygg- och installationsbranscherna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I dagsläget är vi 35 

anställda och har kontor i centrala Stockholm och Oslo. Företaget ingår i den kanadensiska Volaris-

koncernen. Symbrio har deltagit i och vunnit kvalitetsutmärkelser i ”Great Place to Work” som rankar 

Sveriges Bästa Arbetsplatser. Läs mer om Symbrio på www.symbrio.com 
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