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App-utvecklare - iOS 

Plats: Stockholm, Sweden 

Typ: Heltid 

Våra appar till iOS och Android används av tusentals användare varje dag för att få 
tillgång till rabatter, mobila kuponger och erbjudanden. iOS appen är native i 
Objective-C, och pratar mot ett REST-baserat JSON-API. 

Din roll 

Som apputvecklare på Rabble kommer dina utmaningar bestå av att ge en enhetlig 
och framför allt pålitlig användarupplevelse till våra användare, snabbt anpassa till 
nya beteendemönster och krav från branschen eller utforska egna idéer. Du 
jobbar främst med vår iOS-app i tätt samarbete med de andra utvecklarna i 
teamet; app, frontend och backend. 

Som app-utvecklare på Rabble kommer du… 

• vara en viktig del i ett team som med de senaste teknikerna bygger tjänster för flera 

olika plattformar. 

• vara involverad i utveckling av nya funktioner och ha tät kontakt med designer och 

backend-utvecklare. 

• vara involverad i utveckling av nya funktioner hela vägen från koncept till release, och 

utveckla alla sidor av din kompetens. 

Du bör… 

• Vara specialicerad mot iOS-utveckling 

• Kunna visa upp tidigare appar som du varit med att ta fram 

• Ha en vilja att lära dig nya saker, tekniker och arbetssätt, och ständigt växa i din roll 

• Ha en förståelse för grundläggande programmeringsparadigmer och 

designmönster 

• Har en känsla för användbarhet och förstå vikten av att testa en kreation på riktiga 

användare 

• Ha erfarenhet av att arbeta med git och andra gruppsamarbetsverktyg 

Plus i kanten om du även… 

• Är intresserad av js, webbappar och olika frontend-ramverk och gärna gästspelar på 

andra projekt som omfattar andra tekniker än ditt primära ansvarsområde. 

• Har ett Github-konto med häftiga hobbyprojekt eller opensource-projekt som du varit 

med i 

Släng iväg ett mail med cv till jobs@rabble.se så ses vi! 
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