Søges:
Entusiastisk Full Stack APP udvikler
Stimuleres du ved at arbejde:

• iOS og android
• med tidens nyeste teknologi
• i en virksomhed hvor man fejrer medarbejderne

Virksomheden
Vores kunde har travlt og ønsker at udvide deres IT-afdeling med endnu en topmotiveret udvikler.
Virksomheden har fokus på et god arbejdsmiljø, og det resulterer i gladere medarbejdere. Man går langt for at skabe
de optimale rammer for et velfungerende og sundt arbejdsmiljø, så både job og privatliv går op i en højere enhed.

Udfordringen

Som den første APP-udvikler i virksomheden vil du have en nøgleposition med at opbygge apps for såvel virksomheden, som dens kunder og partnere.
I samarbejde med back-end teamet og UX-designere vil du være ansvarlig for de fremtidige iOS- og Android apps, der
også vil være grundlaget for de fremtidige app-løsninger.

Motivation
•
•
•
•
•

Et spændende og alsidigt job blandt glade kollegaer
En stilling i en virksomhed med stor vækst
Dygtige og engagerede kollegaer og et super godt arbejdsmiljø
Mulighed for faglig og personlig udvikling i en virksomhed med en klar formuleret målsætning
Fleksible arbejdsforhold, frokostordning, samt andre medarbejder goder herunder en attraktiv gage, der
forhandles på et individuelt niveau afhængig af dine faglige og personlige kvalifikationer

Din profil
•
•
•
•
•
•

Du har gennemgribende viden om iOS og stor interesse for at lære andre platforme
Du har allerede haft succes med at løfte en eller flere apps op i App Store
Du er struktureret og løsningsorienteret - selv på hektiske dage
Du er selvstændig, kreativ og ansvarsbevidst
Du har et godt humør, og er god til at kommunikere
Du behersker dansk og/eller engelsk på professionelt niveau

Du har stærke kompetencer med iOS og Javascript samt kendskab til to eller flere af
nedenstående:
•
•
•
•
•
•

Android
PHP/Laravel
TDD
SQL
Git
Elasticsearch

•
•
•
•
•
•

Yderligere oplysninger

ES6
ReactJS
React Native
Redux
LAMP
Python

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Tommy Thy Wadsbach på 50 84 82 60 eller Maja Deleuran på 26 25 60 46 eller på
mail job@nogw.dk, stillingens ref. nr. NW-1760
Send din ansøgning med CV til job@nogw.dk med mærket NW-1760

