FrontEnd .Net-udvikler
Er du:
 Kreativ tænkende
 Skarp i FrontEnd
Har du:
 Højt drive?

Vil du være med i en mindre organisation med kort vej fra idé til handling?
Virksomheden
Vores kunde, der er geografisk placeret i Hillerød, har travlt med nye opgaver, og ønsker at udvide deres topprofessionelle
udviklingsafdeling. Virksomhedens software hjælper stor og små 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.

Faglig sparring med dygtige kollegaer!
Jobbet
Du vil indgå i virksomhedens udviklingsafdeling, hvor der lægges vægt på team spirit og faglig sparring. Du vil både arbejde
selvstændigt og i teams, og du vil sparre med såvel kollegaer som designafdelingen om implementering i nye og eksisterende
projekter.
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. Virksomheden 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

Om dig som person





Du er selvstændig og initiativrig
Du taler og skriver flydende dansk, og du kan kommunikere på engelsk i både skrift og tale
Du er god til at dele erfaringer og viden med dine kollegaer, og du er åben overfor ny viden
Du stiller høje krav til dig selv og kvaliteten i dit arbejde, og er vant til at andre gør det samme

Profil






Du har mindst 2 års erfaring med CSS, HTML, Javascript, UI og UX, samt skrap på de nyeste tendenser i dit felt
Du har kendskab til ASP.Net, ASP classic, C#, mobilapplikationer og iOS / Android
Struktureret med god forretningsforståelse
Engageret og vedholdende af natur
Relevant uddannelse

Hvad kan vi tilbyde dig?
Løn svarende til kvalifikationer, og en hverdag hvor du vil opleve at være tæt på beslutningsprocesserne i en mindre organisation
med flad organisationsstruktur.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Maja Deleuran på 26 25 60 46 eller Tommy Thy Wadsbach på 50 84 82 60 eller på mail
job@nogw.dk, stillingens ref. nr. NW-1731

Send din ansøgning med CV til job@nogw.dk med mærket NW-1731

