
CTO i ett snabbväxande startup

Vill du vara med och leda utvecklingsarbetet bakom en av världens största motorcykelappar?

Gillar du att utveckla skalbara lösningar med användare i fokus, arbeta med ny teknik samt vill

utveckla ditt egna ledarskap?

Vill du komma in tidigt i ett scale-up och vara med och driva bolaget framåt?

Detecht söker en CTO som kommer att leda vårt utvecklingsteam med målet att bli det självklara

valet för motorcyklister och samtidigt bidra till att rädda liv. Låter detta intressant? Är detta du?

Sök nu genom att maila niklas@detecht.se

Om Detecht
Detecht är påväg att bli den marknadsledande appen för motorcyklister. Vi erbjuda en komplett
mobilapplikation som kombinerar säkerhet, mc-specifik GPS-navigering samt ett globalt socialt
community!

Vi har över 200 000 användare i över 150 länder och växer snabbt med ambitionen att bli den största
appen för alla som delar vår kärlek till teknik, säkerhet och motorcyklar.

För att omsätta vår vision till verklighet behöver vi förstärka vårt utvecklingsteam och fortsätta
arbetet med våra plattformar. Vill du få chansen till stor personlig utveckling, leda vårt
utvecklingsteam och vara del av en spännande tillväxtresa, då är Detecht rätt plats för dig!

Om Jobbet
Som CTO för Detecht kommer du ta en ledande roll i vårt utvecklingsteam samt arbeta hands-on med

vår applikation. Här kommer du att ansvara för allt ifrån hur vi designar och utvecklar skalbara

backend-system hela vägen till hur vi uppnår den bästa möjliga användarupplevelsen för miljontals



motorcyklister. Är du redo för en utmanande tillväxtresa där du kommer bidra med din erfarenhet

och problemlösningsförmåga till ett öppet, nyfiket och drivet produktteam?

I rollen kommer du…
● Utveckla förstklassiga användarupplevelser för Detechts användare

● Bygga skalbara och högeffektiva backend lösningar i Firebase och NodeJS

● Vara med och leda vårt produktteam samt bygga nya och vidareutveckla existerande features

● Påverka och planera teknisk roadmap samt sätta struktur för hur vi hela tiden kan utvecklas

och bli bättre som team och företag.

Rollen är perfekt för dig som...
● Har erfarenhet inom mobilutveckling (Swift eller Kotlin)
● Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet (exempelvis Computer

Science, Software Engineering etc.
● Värdesätter design och användarvänlighet
● Vill påverka miljontals motorcyklister och deras körupplevelse
● Gillar problemlösning, kunskapsdelning och vill leda teams

Meriterande om du även...
● Är bekant med Firebase och databaser
● Har jobbat med serverless infrastruktur
● Har relevant erfarenhet från tidigare Startup/Scaleup
● Är intresserad av att skapa nya lösningar och funktioner med hjälp av maskininlärning

Vi erbjuder...
● En härlig arbetsmiljö med kontor i centrala Göteborg med bas på kontoret men möjlighet till

viss del remote
● Stora möjligheter att påverka teknikval, långsiktig roadmap och strategiska beslut
● Möjlighet att följa med på en spännande tillväxtresa där vi kommet ta Detecht till nästa nivå
● Konkurrenskraftig lön, optionsprogram och flexibla arbetstider

Primär teknikstack
Swift, Kotlin, Firebase, Mapbox, React, NodeJS, Graphhopper, Mixpanel

Om du är intresserad, ansök gärna om du tror du är den vi letar efter även om
du inte uppfyller alla punkter ovan.

ANSÖK NU genom ett mail till niklas@detecht.se

Eller rekommendera någon som du tror är en den rätta för Detecht


