.Net udvikler med erfaring
- søges til international virksomhed.
Er du skarp i:
 HTML5?
 JavaScript?
 Angular.JS?

Teamorienteret ledelsesstil med fokus på medarbejderen?
Virksomheden
Vores kunde, der er geografisk placeret i det nordlige Aarhus, har travlt med nye opgaver, og ønsker at udvide deres
topprofessionelle udviklingsafdeling.
Virksomheden udvikler, sælger og servicerer WEB-baserede løsninger, der distribueres internationalt med kontorer
globalt.
Virksomheden prioriterer det sociale sammenhold blandt medarbejdere højt, og ønsker at afspejle både arbejdsglæde
og seriøsitet, hvor der er plads til at vokse.

Ønsker du, at være en del af en organisation med kort vej fra idé til handling?
Opgaven
Du vil indgå i virksomhedens udviklingsafdeling, hvor der lægges vægt på team spirit og faglig sparring. Der vil være et
intro forløb, hvor du bliver sat grundigt ind i virksomhedens applikationer. Afhængigt af hvor hurtigt du får et overblik
over virksomhedens applikationer, vil du blive mere og mere integreret i udviklingsopgaverne.
Idet du har ambitioner om at være på teknologisk forkant, så tilbydes du løbende deltagelse i relevant uddannelse.

Motivation








Frihed under ansvar, og gode muligheder for såvel at påvirke stillingen som dagligdagen
Hverdag med entusiastiske og fagligt kompetente kollegaer, der med fornøjelse deler deres viden
Personlig og faglig udvikling med løbende uddannelse efter behov
Et uformelt arbejdsklima med højt til loftet
En flad organisation med inspirerende kollegaer
Iværksætterkultur i et moderne miljø i nye lokaler
Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer

Din profil:







Du mestrer HTML5, JavaScript og angular.JS
Du har erfaring med C#, ASP.Net og CSS, MVC og SQL server
Måske har du kendskab til ReSharper, Dapper.net, Unity.mvc, GIT, SCRUM
Struktureret med god forretningsforståelse
Engageret og vedholdende af natur – mikset med tillidsvækkende adfærd
Relevant uddannelse

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Allan Ugilt på tlf. 3046 5838 eller på mail asu@nogw.dk, stillingens ref. nr. NW1732. Ansættelse vil ske efter aftale og samtaler vil blive afholdt løbende.

Send din ansøgning med CV til job@nogw.dk med mærket NW-1732

