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Utvecklare med produktägarambition  
Vi söker dig som:  
- Är en erfaren javascriptutvecklare 
- Har erfarenhet av – eller önskan om en produktägarroll 
- Är en god kommunikatör som gillar att arbeta tillsammans med andra 
- Har kunskap om - eller ett intresse för finansmarknaden  
 
Om Kaptena  
Kaptena digitaliserar ekosystemet för onoterade bolag. I egen regi, och i samarbete med partners, 
utvecklar och erbjuder Kaptena tjänster som gör det enklare att driva, utveckla, äga och investera i 
onoterade bolag.  
 
Kaptena startade för drygt åtta år sedan och är lönsamt sedan 2017. Idag är vi 15 medarbetare och vi 
erbjuder i dagsläget vi två tjänster, Kapsure och Kapclear och har 2 500 kunder och 450 anslutna 
bolag. 
 
Kapsure gör det möjlighet att äga onoterade värdepapper i svensk kapitalförsäkring, på samma sätt 
som noterade värdepapper. Kapsure skyddar framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 
procent kapitalvinstskatt. Våra kunder kallar det för ”ISK” för onoterat. För att möjliggöra detta 
värderar Kaptena sina kunders onoterade värdepapper löpande, minst kvartalsvis. Under åren har 
Kaptena byggt upp en unik ändamålsenlig värderingskompetens, och har idag ett starkt 
värderingsteam på fem personer. Kaptena agerar också försäkringsförmedlare.  
 
Kapclear är en smart investerarbok för onoterade bolag, som för samman entreprenörer, investerare 
och finansmarknaden. I Kapclear kan bolaget enkelt, tryggt och effektivt hantera alla sina utgivna 
värdepapper, både aktie- och skuldinstrument, och alla sina investerare, oavsett om ägandet sker 
direkt, genom bolag eller försäkring, och dessutom enkelt genomföra emissioner och transaktioner. 
Värdepapperen kan depåföras hos banker och depåinstitut som Kapclear samarbetar med. Våra 
kunder kallar det för ”Euroclear” för onoterat.   
 
Men våra ambitioner sträcker sig betydligt längre än så. Kaptenas vision är att bli ett Avanza/Nordnet 
för onoterat.   
 
Om rollen 
Nu behöver vi ytterligare en ambitiös utvecklare till Kaptenas IT-team som vill vara med och utveckla 
och bygga vidare på Kaptenas vision.   
 
Vi söker dig som är en erfaren utvecklare, och som vill ta nästa steg i karriären och på sikt ta rollen 
som kommunikativ produktägare, eller dig som redan tagit steget till produktägare men som fortsatt 
har ett starkt intresse för utveckling. Kombinationen ger rätt person det bästa av två världar. 
Vi är idag ett litet team med fem väldigt erfarna utvecklare och domänexperter. Vår ambition är att 
växa och nu söker vi en fullstack-utvecklare med produktägarambition som kommer att vara en 
central del i Kaptenas utveckling. I en kombinerad utvecklar- och produktägarroll kommer du 
tillsammans med våra utvecklare och finansexperter ta fram en tydlig utvecklingsplan och roadmap 
för Kaptenas tjänster. 
 
Till en början kommer produktägarrollen att vara en mindre del för att öka i omfattning i takt med 
ökade domänkunskaper. Då kommer du också att analysera, prioritera och utveckla nya funktioner. 

http://www.kaptena.se/
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Till oss kommer du som vill fokusera på nyutveckling och lämna förvaltning bakom dig. Vi lägger 
fokus på att bygga och utveckla Kaptena och våra tjänster. Vi försöker också göra det så effektivt som 
möjligt. 
 
Hos oss får du jobba med ny och modern teknik och vi uppmuntrar alla på bolaget att komma med 
idéer och förbättringar. Vi arbetar agilt i sprintar brett över hela stacken och stöttar varandra för 
bästa resultat och utveckling. Vi tror på att jobba tillsammans och har ett flexibelt arbetssätt med en 
hybridmodell: kontoret-hemma.  
 
Techstacken är helt baserad på Javascript med Node, Vue, Typescript och MongoDB.  
Kommer du från finansvärlden eller har du ett extra intresse för domänen? Hos oss kommer du få 
lära dig allt du inte vet om detta och du har en stor möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper och 
intressen. 
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