Frontend-udvikler med ekspertise indenfor Windows Desktop / Webudvikling
Vi udvikler software til optikbranchen og søger til videre udvikling af vores produkt en Frontend udvikler med masse erfaringer i C#, Desktop og
webudvikling. Dit arbejdssted vil blive på vores udviklingskontor i Nørresundby.
Jobbet
Som Frontend-udvikler hos OptikIT vil du arbejde med både nyudvikling og vedligeholdelse af vores produktportefølje til optikerbranchen. Du vil
bidrage med at overføre vores Windows Desktop løsning til vores fremtidige web løsning i cloud. Bl.a. vil du arbejde med online bookingsystemer,
journalisering, portalløsninger og integrationer til lokalt installeret udstyr.
Dit arbejde vil direkte påvirke optikernes hverdag og oplevelsen af produktet. Det er derfor vigtigt, at du vægter kodekvalitet og detaljen højt i dit
arbejde, samt at du har et naturligt øje for en god Frontend-oplevelse.
Du vil udvikle løsninger, der forventes at være teknologisk levedygtige i mange år, og som løbende optimeres for at reducere behovet for
vedligeholdelse og support. Du vil derfor sammen med dit team også bruge den nødvendige tid på afklaring af behov og funktionalitet, støttet af
både interne og eksterne ERFA grupper.
Du vil arbejde struktureret med dine opgaver i Azure Devops og følge en tilpasset SCRUM-model i dit samarbejde med resten af teamet.
Om dine erfaringer







Du har erfaring i udvikling med C# .NET Framework / Core
Du har erfaring i udvikling med webframeworks (Blazor / Angular / VueJS eller lignede)
Du har kendskab til udvikling af Microsoft WPF/UWP-applikationer - erfaring vil være en fordel
Du har grundkendskab til Microsoft SQL Server eller dokumentdatabaser
Du har kendskab til Azure Cloud Services, App Service, Kubernetes, Azure Functions, Azure Storage, netværk og sikkerhed
Du har kendskab til Micro Services Arkitektur - erfaring vil være en fordel

Som person er du






Åben, ærlig og en teamspiller
Nysgerrig og interesseret i nye teknologier og løsninger
Du elsker at udvikle og bidrage med gode ideer og din kreativitet
Er struktureret, selvstændig og kan tage ansvar for dine opgaver
Du er stolt over, at dit arbejde hjælper vores kunder i deres hverdag

Efteruddannelse og personlig udvikling
Da vores produktportefølje kontinuerlig udvikler sig, er det vigtigt for os, at vores medarbejder kan følge denne udvikling og styrke deres
kompetencer. Vi tilbyder derfor løbende at udvikle en personlig uddannelsesplan for dig, som vil blive fulgt op på internt.
OM TEAM OPTIKIT og hvad kan vi tilbyde dig
Vi er et kvalitetsbevidst, passioneret og agile udviklingsteam som pt. bestå af 5 kolleger. Virksomheden har i alt 15 ansatte fordelt på support,
konsulent, udvikling og administration.
Det er vigtigt for os at have en åben og positiv kultur i virksomheden, og at hvert enkelt arbejder med opgaver som er både interessante og
motiverende.
Løn efter kvalifikationer samt pensionsordning, sundhedsforsikring, lækker frokostordning, fri mobil og internet på hjemmefronten.
Du kan læse mere om os på www.optikit.dk,
Hvis du kan genkende dig selv, så er det netop dig vi står og mangler.
Ansøgningsfristen er den 30. juni 2019. Send venligst din skriftlige ansøgning til vores udviklingschef Kristian Verwold - kv@optikit.dk

