
 
 
 

ProCup söker en full-stack programmerare 
 
ProCup växer och vi söker nu en full-stack programmerare som gillar utmaningar till vårt kontor i Helsingborg. 
 
Är du en person som är nyfiken och gärna vill förstå helhetsbilden, arbeta med olika teknologier, och leverera bra 
användarupplevelser? Om ditt svar är ja, så vill vi gärna träffa dig. 
 
ProCup är på en tillväxtresa som startade för drygt 10 år sedan, med en vision om att förenkla arbetsgången för 
sportsföreningar med hjälp av ny teknologi. De senaste åren har vår digitala teknik för idrottsturneringar fått genomslag 
i Tyskland och vi ser en stor europeisk marknad de kommande åren. 
 
Inom ProCup arbetar vi alltid som ett gemensamt team. Beslutsvägarna är väldigt korta och vi har högt i tak. Dina 
synpunkter och önskemål på förändringar kommer att vara lika värdefulla som alla andras.  
 
Arbetet är fritt och kräver inga fasta arbetstider. Mycket arbete kan dessutom ske hemifrån. Frihet under eget ansvar är 
vårt motto. Under introduktionsfasen (3- 6 månader) kommer dock mer fasta arbetstider krävas tills du blir mer 
självgående. En del resor inom Europa kan förekomma, framförallt Tyskland och Danmark. 

 
 
Teknik använd idag 
ProCup är utvecklat med PHP i grunden. Databasen är mySQL.  
På klientsidan används HTML5, javascript, jquery samt andra tredje parts produkter. Utseendet på våra turneringssidor 
är vårt skyltfönster mot nya potentiella kunder och finns med olika skal. Vårt mål är att ha ett så modernt gränssnitt 
som möjligt, så erfarenhet och intresse av nya verktyg är viktigt. 
 
App-utveckling ligger på externa programmerare just nu. Önskemålet är att du ska behärska apputveckling för 
iOS/Android så all programutveckling sker inom ProCup på sikt. 

 
Placering:   Helsingborg 
Anställning:  Snarast 
Anst.form: Fulltid. 3 mån projektanställd. Därefter tillsvidare. 
 
 
Kravbild 

• Utbildning inom systemutveckling/IT 

• Erfarenhet av full-stack systemutveckling (server och klient) 

• Känsla samt driv för design och layout. 

• Ansvarsfull och disciplinerad.  

• Nyfiken och med ett driv att lära sig mer. 

• Kan skriva och prata engelska 

• God kommunikation- och samarbetsförmåga 

 
Meriterande 

• Idrottkunskap, gärna med praktisk erfarenhet från idrottsrörelsen 

• Utveckling av appar för iOs/Android 

• Erfarenhet av IT säkerhet 

• Arbetat med liknande system tidigare 

• Tyska eller annat språk 

 
ProCup är ett av Europas största turneringssystem för framförallt fotboll och handboll. Vi är sedan länge etablerade på 

svenska och danska marknaden. Sedan tre år tillbaka är vi också etablerade i Tyskland och Schweiz. Vi har kontor i 

Malmö, Helsingborg samt Flensburg. Hemsida https://www.procup.se 

 
Sänd ditt CV samt personliga brev till newjob@procup.se 
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