Softwareudvikler
Vil du have medindflydelse, frihed og fleksibilitet?

Om os
DataSign A/S har siden 2001 udviklet softwareløsninger til virksomheder, samt private og offentlige institutioner.
Udover vores standardprogrammer, leverer vi kundespecifikke løsninger til virksomheder som ofte integreres med eksisterende programmer såsom CRM-/økonomi-systemer, mobile apps samt andre databaser.
Vores administrations- og kommunikations-løsninger henvender sig til kommunale og private institutioner inden for socialog beskæftigelsesområdet samt til klubber og SFO’er.
Vores kontor ligger central placeret i Kolding centrum, få minutters gang fra banegården.
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Sprog

C#
HTML5
CSS3
JavaScript og jQuery
SQL
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Miljøer og teknologier

Visual Studio
Xamarin
Git og VSTS til versionsstyring
MVC / MVVM
OOP (Object Oriented Programming)
Web services / API’er
Cordova / Phonegap
Chrome / Firefox debugging og udvikler-værktøjer
MS Server

Vi forstiller os at du er uddannet datamatiker, og evt. har en overbygning som web-udvikler eller software-udvikler, samt at
du har kendskab og erfaringen med vores sprog og miljøer.
Dine primære arbejdsopgaver vil være udvikling af vores web- og app-løsninger, som du løser i tæt samarbejde med det
øvrige team af udviklere. Vi vægter følgende personlige karaktertræk højt:
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At du nemt kan forstå budskabet samt gøre dig forståelig.
Tillidsvækkende, udadvendt og serviceminded
I stand til at bevare overblikket, også i pressede situationer
Selvstændig og struktureret ift. at planlægge egen arbejdsdag

Vi kan tilbyde
Vi kan byde dig velkommen i en uformel virksomhed med mange interessante og forskellige opgaver, hvor der ikke er langt
fra tanke til handling. Du vil blive en del af en virksomhed og et team, hvor vi arbejder fokuseret på at nå vores mål – og
hvor vi også husker at have det sjovt undervejs.
Kan du se dig selv i dette og har du lyst til at arbejde i fleksibelt miljø, blandt engagerede og dygtige kollegaer, hvor du har
medindflydelse og en stor frihedsgrad, og hvor du samtidig kan få sparring og vidreudvikle af dine færdigheder - så send os
din ansøgning.
Vi ser frem til at høre fra dig!
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