ASP.NET/C# udvikler søges til virksomhed i vækst
Dansk software virksomhed i vækst søger dygtig og initiativrig udvikler til fastansættelse på attraktiv
arbejdsplads, med gode udviklingsmuligheder.
Vi tilbyder
Con-linq søger udvikler til vedligeholdelse, udvikling og 2. level support af systemet fLex Solutions.
Systemet henvender sig til speditionsbranchen, hvor IT til stadighed bliver en vigtigere del af forretningen,
hvorfor du som udvikler vil blive sat ind i komplekse forrentningsgange. Systemet håndterer processen fra
rate administration til tilbudsgivning og kunde-system relation, og anvendes dagligt i kundens arbejde.
Som udvikler vil du have direkte kontakt med superbrugere fra hele verden og skal have et globalt
perspektiv på tværs af organisationer når nye funktioner skal udvikles. Systemet er en 3-tier webapplikation
er bygget op omkring MS SQL Server, C# og ASP.NET.
Vi tilbyder derfor et job med stort ansvar og alsidighed, samt mulighed for at vokse sammen med en
virksomhed i vækst. Arbejdspladsen er centralt beliggende i Birkerød og 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.
Vi søger
Den rette kandidat har en god forretningsforståelse og formår at tænke, som en del af kundens
organisation. Ydermere kan du arbejde selvstændigt, uden at miste fokus på teamets mål og sætter en ære
i at aflevere et kvalitetsprodukt. 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+ / T-SQL
DevExpress framework
JavaScript
Erfaring med Service Oriented Architecture / WCF
Team Foundation Server
Azure

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 til job@con-linq.com

