
EXCEPTIONELL UTVECKLARE MED KUNSKAPER INOM NUMERISK 
PROGRAMMERING SÖKES
Ampfield är ett litet framgångsrikt företag som bedriver datoriserad värdepappershandel. Med egenutvecklade  
handelssystem och kvantitativa handelsstrategier har Ampfield lyckats generera hög riskjusterad avkastning i 
över ett decennium inom en av världens mest konkurrensutsatta branscher – algoritmbaserad proptrading. 

I rollen som systemutvecklare arbetar man nära Ampfields R&D-team och stöttar dem i arbetet att utveckla och  
förbättra olika aspekter av Ampfields handelssystem. Rollen kommer bland annat innefatta utveckling av 
program och system för att lösa komplexa beräkningsproblem, insamling och hantering av data, riskhantering, 
samt övervakningen av tradingen. Det finns också ett behov att effektivisera och automatisera affärsprocesser 
inom andra delar av verksamheten.

VI ERBJUDER
Som arbetsgivare är vi små och mycket selektiva för denna typ av tjänst, men om du inspireras av idén att arbeta 
med intressanta problem med begåvade kollegor som förstår skillnaden mellan en bra och en exceptionell 
utvecklare, så kan det här vara rätt roll för dig. 

I rollen kommer du främst arbeta mot Ampfields VD och grundare. Han kommer också vara den som 
introducerar dig till Ampfield och kommer därefter agera bollplank. 

Tjänsten ger stort utrymme för en självgående och ansvarsfull person att ägna sig åt varierande och utmanande 
arbetsuppgifter.  

VI SÖKER
Vi söker en exceptionell utvecklare i C++ med förmågan att bygga applikationer och program från idé till färdig 
produkt med mycket hög tillförlitlighet. Utvecklingsarbetet kräver goda kunskaper inom numerisk 
programmering och beräkningsmatematik.  

För att lyckas i rollen krävs eget driv i kombination med ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att förstå och
sätta sig in i komplexa problem. Vi tror att en bakgrund inom teknisk fysik eller datateknik med mycket goda 
studiemeriter tillsammans med ett intresse för utveckling även på fritiden är en bra grund för att lyckas. 

Rollen kan anpassas baserad på hur lång arbetslivserfarenhet du har. Är du relativt nyexad är vi främst  
intresserad av din begåvning och potential snarare än specifik expertis och erfarenhet, då vi gärna ser att du 
stannar och utvecklas med oss.

Intresse för finans/trading är meriterande.

ANSÖKAN
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan till rekrytering@ampfield.se. Bifoga CV och relevanta betyg.

OM AMPFIELD
Ampfield bedriver värdepappershandel för egen räkning. Vi är ett litet företag med mycket hög riskjusterad 
avkastning.

Vi handlar råvaru- och valutaterminer på amerikanska derivatbörser. Handeln pågår dygnet runt, är algoritmstyrd
och helt automatiserad. Till skillnad från många andra företag i branschen tävlar vi inte om att vara snabbast på 
orderläggning. Istället försöker Ampfield vara smartare med bättre matematisk modellering än våra 
konkurrenter, vilket har visat sig vara en framgångsrik strategi.
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Besök vår hemsida för mer information om företaget(www.ampfield.se). Vid frågor om tjänsten eller Ampfield 
kontakta Henrik Melander (henrik.melander@ampfield.se eller 070 720 96 07).
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