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. Så er du vores nye kollega
så send os din ansøgning.
Hos Syncronet udvikler vi en professionel Live
streaming platform under motto’et Nemt,
Enkelt og Hurtigt og hvor alle kan lave en
udsendelse som kan ses fra et link, på vores
TV Guide via TV, PC samt Mobil/Tablet.
Vores primære opgaver består i fortsat at
udvikle en pålidelig og lyn hurtig platform som
både sender og modtager fra mobil og andre
streaming værktøjer, f.eks. OBS.

Hvad kan vi tilbyde?
Som en del af team Syncronet tilbyder vi et
venligt og professionelt miljø hvor alle får lov til
at komme med input samt vær ikke bange for
at spørge om hjælp, vi hjælper gerne
hinanden. :-)
Du får base på vores kontor i Slagelse, der
ligger 10 minutters gang fra centrum og
stationen. Fra stationen er der Afgang hver
½-time mod Fyn/Jylland og København.

Hvad forventer vi af dig?
Først og fremmest ser vi at du er mødestabil,
har gåpåmod og at du ikke er bange for at
have ﬁngrene i fadet. Vi ser også gerne at du
kender til Laravel PHP, Nuxt + Vue JS & React
Native, da dette er de primære teknologier vi
bruger. Det er et plus hvis du også kender til
Postgres, Kubernetes, Docker,
OvenMediaEngine & arut/nginx-rtmp-module.

Arbejdsopgaver
Udvikling
●
●
●
●
●
●

Cross-platform App bygget med React
Native
Fokus på webtilgængelighed og
overholdelse af gældende standarder
Udvikling af web apps med Php laravel
som backend og Vue.js front-end
Database Design
Implementering af betalingsgateways osv.
Implementering af streaming funktionalitet
med RTMP og WebRTC

Tech Stack
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vue.js 2 og Vue.js 3
React Native
Laravel
PostGres
Kubernetes
Docker
Redis
Oven Media Engine
NginX RTMP module

Ansættelse
Vi a older 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
Reference: Stilling som web/app-udvikler
Ansættelsestype: Fuldtid
Løn: Forhandles
Sted: Industrivej 1, Slagelse
Ansøgning sendes til: job@Syncronet.dk

