Web/App udvikler søges
Syncronet ApS er en lille men travl virksomhed
og vi er derfor altid interesserede i at modtage
ansøgninger fra ildsjæle, som brænder for
faget. Hvis du mener du ville være en god
tilføjelse til vores team, så modtager vi gerne
en ansøgning fra dig!

Arbejdsopgaver
App udvikling og vedligehold:
●

Webudvikling:
●

Syncronet ApS er en lille virksomhed med 5
fastansatte samt nogle tilknyttede freelancere.
Vores overordnede arbejdsområder er
forretningsudvikling, konceptudvikling og
web-/app-udvikling. Vores hovedfokus er i
øjeblikket et start-up projekt, ZomeTV, som vi
er ved at få skudt i luften.

Udvikling af Android, IOS Apps bygget
med React Native

●
●
●

Refaktorering af syncronets gamle
løsninger, samt klienters eksisterende
løsninger.
Fokus på webtilgængelighed og
overholdelse af gældende standarder
SEO
Udvikling af web apps med Php som
backend og Vue.js til front-end

Hvad kan vi tilbyde?

System og API udvikling:

En faglig og berigende arbejdsplads, hvor du
får lov til at videreudvikle dine kompetencer
og at udbygge dit kollegiale netværk, både
lokalt(Vestsjælland) og på landsplan. Du får
base på vores kontor i Slagelse, der ligger få
minutters gang fra stationen. Afgang hver
½-time til Fyn/Jylland og København.

●

Hvad forventer vi af dig?
Først og fremst ser vi at du er mødestabil, har
gåpåmod og at du ikke er bange for at have
fingrene i fadet. Vi forestiller os, at du har en
god forståelse for webudvikling. Her er der
især fokus på HTML, CSS, Php, SQL,
JavaScript og WordPress. Det er en fordel hvis
du har kendskab til .React, React Native og
Vue.js. Vi har en agil tilgang til vores projekter
og anvender SCRUM til projektstyring. Du er
derfor holdspiller men kan også løse egne
opgaver.

●
●
●

Database Design(ER-diagram)
Implementering af betalingsgateways osv.
Implementering af streaming funktionalitet
med RTMP og WebRTC
Php, Laravel

Dette er en stor mundfuld og vi forventer ikke
du kan alt fra starten. Vores kunder forventer
at teamet kan levere det nyeste og smarteste
kode, så kan du byde ind på dette så er vi
åbne for en snak.

Ansættelse
Vi afholder løbende samtaler og ansætter efter
behov. Hvis du ønsker at vi gemmer din
ansøgning, så skal det angives i mailen når
ansøgningen fremsendes. Ellers bliver mail
samt ansøgning og cv slettet ved et evt.
Afslag. Ansøgninger som ønskes gemt,
bevares i 12 måneder, hvorefter de slettes
Referance: Stilling som web/app-udvikler
Ansættelsestype: Fastansættelse
Løn: Forhandles
Sted: Industrivej 1, Slagelse
Ansøgning sendes til: job@Syncronet.dk

