.Net udvikler med erfaring
Har du bl.a. erfaring i:
 C# + Jscript + javascript + CSS
 Webservices SOAP og AJAX
 Flerlags arkitektur + objektmodellering
Så er det sikkert dig, vi søger!
Virksomheden
Vores kunde, der er geografisk placeret i Hillerød Kommune, har travlt med nye opgaver, og ønsker at udvide deres
topprofessionelle udviklingsafdeling.
Virksomhedens software hjælper virksomheder med at øge deres effektivitet, indtjening og konkurrenceevne, ved hjælp
af fleksible løsninger, der til enhver tid kan imødekomme krav vedrørende organisatorisk procesoptimering.
Det er et mål for virksomheden at skabe de bedste rammer – både fagligt og socialt, hvorfor man som medarbejder, vil
opleve kontinuerligt fokus på den personlige udvikling med plads til sociale fællesskaber, både i og uden for arbejdstid.

Interessante udviklingsmuligheder i en afvekslende hverdag!
Opgaven
Virksomhedens eget udviklede software er installeret hos flere hundrede store og små virksomheder på forskellige
platforme, hvor det er integreret med mange andre typer af software, som fx AD, løndata og produktions-systemer.
Din opgave som udvikler er bl.a. at forudse diverse komplikationer, samt at sikre at det udviklede er fremtidssikret - og
uden fejl.
Der er tale om en attraktiv stilling med store muligheder for den rette, hvor det nøjagtige ansvar aftales i forhold til dine
kompetencer og udviklingsønsker.

Motivation
Du bliver en del af en professionel virksomhed, hvor kvalitet, udvikling og holdbare løsninger er i fokus - i samarbejde med
kunder og kolleger. Vi skaber mulighed for fortsat udvikling af dine faglige og personlige kvalifikationer, samt attraktive
ansættelsesforhold:
 Pensionsordning med bl.a. sygeforsikring og "tab af erhvervsevne"-forsikring
 Fleksibel arbejdsplads i en flad organisation med højt til loftet og et uformelt arbejdsklima.
 Medarbejderbredbånd
 Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer
 Frokostordning

Din profil:
Du kommer til at indgå i et professionelt team af udviklere. Vi forventer at du er kvalitetsbevidst, pålidelig og kan
overholde en aftale.
Da din hverdag vil være præget af selvstændige opgaver, der udføres i samarbejde med ledelsen, vil vi derudover sætte
pris på følgende personlige egenskaber:





Udadvendt, tillidsvækkende, positiv, moden og struktureret
Villig til at påtage dig ansvar for opgaver
Velformuleret i skrift og tale samt flydende dansk i skrift/tale er et krav
Gode engelskkundskaber er en fordel, da vi har mange udenlandske kunder

Du mestrer også:





Webudvikling - JScript, CSS & JavaScript
Udvikling i C#
SQL
XML/XSLT/XSD

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Tommy Thy Wadsbach på 50 84 82 60 eller Ulrik Krogh Nielsen på 22 70 22 94 eller på
mail job@nogw.dk, stillingens ref. nr. NW-1712.
Send din ansøgning med CV til job@nogw.dk med mærket NW-1712

