Haj til ASP.NET, DevExpress eller Sql Server 2008+?
Dansk software virksomhed i vækst søger en dygtig og initiativrig studiemedarbejder med kompetencer
indenfor ASP.NET, C#, DevExpress og/eller MS SQL Server 2008+.
Vi tilbyder
- Fleksibelt studie eller freelance job
- Relevant erhvervserfaring
- Central beliggenhed nær Birkerød Station
Con-Linq har siden 2006 leveret systemer til en række af Europas førende speditionsvirksomheder.
Arbejdsopgaverne vil primært være web baserede systemer til speditionsbranchen, hvor du vil være
ansvarlig for selvstændige projekter med hele processen fra udvikling af prototype til produktionsklar
software. Jobbet vil give gode udviklingsmuligheder efter endt studietid.
Arbejdspladsen er placeret tæt på offentlig transport centralt i Birkerød, med mulighed for at arbejde
hjemmefra i et begrænset omfang. Arbejdstiden og mængden vil være varierende, dog minimum 4 timer
pr. uge, i hverdage mellem kl. 8 og 18. Ved ønske kan aftenarbejde forekomme, men er ikke et krav.
Vi søger
Den rette kandidat har erfaring med udvikling af webbaserede løsninger fra studie eller tidligere job. Kan
arbejde selvstændigt, har interesse for den forretningsmæssige proces bag web applikationer og brænder
for at gøre kundernes hverdag mere effektiv.
Arbejdspladsen er præget af en uformel omgangstone, hvor der ikke er langt fra tanke til handling samt et
højt tempo med resultater og humor i højsædet. Engelsk i skift og tale er et krav.
Endvidere besidder du en eller flere af følgende faglige kvalifikationer:
-

ASP.NET (C#)
MS SQL Server 2008+
C# Windows forms eller Service udvikling
DevExpress Framework

Virksomheden
Con-Linq er specialiseret i system udvikling, data bearbejdning samt konsulent bistand. Vi har siden 2006
hjulpet et bredt udsnit af virksomheder med at simplificere, optimere og standardisere arbejdsgange og
processer efter devisen ”processes made simple…”.
Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale. Løn efter kvalifikationer. Vi afholder løbende samtaler, hvorfor
vi gerne modtager din ansøgning allerede i dag og senest d. 1. juni. 2014.
Ved spørgsmål til stillingen kan Mark H. Kristensen kontaktes pr. telefon 70205355 alle hverdage kl. 08.0018.00 eller på e-mail til mk@con-linq.com.
Send ansøgning og CV allerede i dag til studiejob@con-linq.com

