Er du en skarp systemudvikler?
Er du skarp, nysgerrig og passioneret
omkring systemudvikling? Brænder du
for at blive en del af et ambitiøst team,
der er specialiseret i at udvikle applikationer og integrationsløsninger af høj
kvalitet? Så er du måske vores nye
systemudvikler!
Du bliver en del af et stærkt fagligt team,
hvor der vil være mange parallelle aktiviteter kørende samtidigt, og hvor du sammen med den øvrige del af teamet, skal
sikre en succesfuld nyudvikling og vedligeholdelse af vores produktportefølje.
Vi arbejder med fokus på værdiskabelse
og bruger-oplevelse, hvor vi konstant
raffinerer og forfiner vores udviklingsproces. Vi forventer, at du har lyst til at
bidrage til denne proces, og være med til
at sikre, at vi kan levere fejlfri software
hver eneste gang.
Kvalifikationer
• Du har en relevant IT uddannelse,
eksempelvis som IT-ingeniør eller
bachelor i datalogi
• Du har arbejdet med C#, ASP.Net
MVC og Microsoft SQL
• Du har erfaring med design patterns
og ”best practices” inden for
programmering
• Gerne kendskab til Exchange Serverintegrationer
• Gerne kendskab til automatiseret test
• Kendskab til JavaScript, HTML og CSS
• Kendskab til Azure
• Du har minimum 5 års erfaring som
systemudvikler

Om dig
• Du brænder for at bygge verdensklasseløsninger, men er samtidig ikke
bange for at skulle have fingrene i
ældre løsninger, for at holde dem
i live og få dem omlagt til mere
tidssvarende teknologi
• Du er selvstændig og arbejder godt,
når du har ansvaret for dine egne
opgaver
• Du har tillid til egne evner og tør
træffe beslutninger
• Du er i besiddelse af gode samarbejds- og kommunikationsevner
• Du har en positiv tilgang til livet og
er ikke selvhøjtidelig
Plass Data udvikler software til ejendomsmæglere, erhvervsmæglere,
advokater, pengeinstitutter og til politistyrker rundt om i verden. Endvidere
udvikler virksomheden individuelle
softwareløsninger til store virksomheder i ind- og udland. Se mere på
www.plass.dk.
Hvis du ønsker et spændende job i en
stabil virksomhed, som tilbyder personlig og faglig udvikling, så send dit CV
til job@profectus-resource.com mrk.
”Systemudvikler 1216”. Vi screener
og afholder samtaler løbende.

