.Net udvikler
- søges til veletableret og ekspanderende virksomhed.
Er du
- Energisk
- Kreativ
… og vil gøre en forskel

Udviklingsorienteret ledelsesstil med fokus på medarbejderen?
Virksomheden
Vores kunde, der geografisk er placeret i helt nye lokaler i Aarhus, er førende indenfor udvikling og vedligeholdelse af
Mobile ERP løsninger for både små og store virksomheder i Danmark og udland. Virksomheden er præget af et socialt
sammenhold og med en involverende ledelsesstil med fokus på individuel udvikling, arbejdsglæde og
professionalisme.

Interssante udviklingsmuligheder i en afvekslende hverdag!
Opgaven
Du vil indgå i virksomhedens udviklingsafdeling, hvor der lægges vægt på team spirit og faglig sparring. Opstarten vil
afhængigt af dit udviklingsniveau være primært support, da det er væsentligt at du får et godt overblik over
applikationerne. Efterhånden vil du blive mere og mere integreret i udviklingsopgaverne.
Virksomheden tilbyder relevante uddannelsesmuligheder for at sikre at du altid er på forkant med den nyeste
teknologi.

Virksomheden tilbyder
•
•
•
•
•
•
•

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 har gerne 1 års erfaring med C#, ASP.NET, HTML5, MVC og SQL server
Måske har du kendskab til ReSharper, Entity Framework, GIT, SCRUM, mobilapplikationer og IOS/Android,
ASP Classic
Du er struktureret med god forretningsforståelse
Engageret og vedholdende af natur – mikset med tillidsvækkende adfærd
Du har en relevant uddannelse

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Allan Ugilt på tlf. 30 46 58 38 eller Tommy Thy Wadsbach på tlf 50 84 82 60 eller
på mail job@nogw.dk, stillingens ref. nr. NW-1733

Send din ansøgning med CV til job@nogw.dk med mærket NW-1733

