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Studiejob

Backend C# webudvikler
Vi søger en backend webudvikler til kodning af systemer til vores kunder. Du bliver en del af
vores team, som udvikler skræddersyede IT-løsninger indenfor en lang række brancher.
Om IT Instituttet:
IT Instituttet leverer hjemmesider og udvikler skræddersyede, web-baserede
software-systemer og -intranets til forskellige brancher, bl.a. indenfor sundhed,
medicinalbranchen, finanssektoren og transportsektoren. Vi lægger vægt på kvalitet
indenfor både sikkerhed, brugervenlighed og funktionalitet og arbejder altid i de nyeste
teknologier.
Vi har fokus på trivsel og personlig udvikling på vores arbejdsplads. Vi gør meget ud af at
skabe et godt arbejdsmiljø og et stærkt sammenhold mellem kolleger.
Vi har forskellige sociale initiativer, der er bl.a. fælles frokost, løbehold og gaming-aftener,
hvor vi spiller computerspil og spiser aftensmad på kontoret.
Om stillingen:
Som backend-udvikler hos os får du et ansvarsfuldt og fagligt udfordrende studiejob. Du får
mulighed for at være med i hele processen fra idé og skitsering til implementering af
designet. Vi udarbejder en kompetenceplan med fokus på et lærings- og udviklingsforløb.
Du kan komme til at arbejde med .NET, .NET Core, GoLang, Docker, Kubernetes, Azure,
Google Cloud, MS SQL, Postgres og meget andet. Du får mulighed for at påvirke hvilke
teknologier du arbejder med.
Alt arbejde vil foregå på vores kontor midt på Strøget i København.
Vi mener, at dit studie skal have førsteprioritet, hvilket vi imødekommer med meget
fleksible arbejdstider, som du selv kan tilrettelægge.
Forventninger til dig:
● Erfaring med C# (min. halvt års erfaring fra studiet, fritid og/eller andet job)
● Vant til at arbejde i Visual Studio
● Viden indenfor algoritmer, datastrukturer og databaser
● Godt kendskab til API’er og web
● Er ambitiøs og kvalitetsorienteret
● Læser en relevant uddannelse
● Kan arbejde cirka 10-15 timer om ugen
Ansøgning + CV sendes til job@itinstituttet.dk hurtigst muligt.
Der bliver afholdt samtaler løbende. Kandidater der tages til jobsamtale vil få en test i
kodning af C#. Stillingen ønskes besat snarest. IT Instituttet ser frem til at høre fra dig.
Vil du vide mere om stillingen?
Kontakt Morten Aslo-Østergaard på telefon +45 70 71 33 33.

