Udvikler til IT servicevirksomhed, med forkærlighed for
Filemaker.
Jobbet
Vil du være med til at hæve standarden inden for IT service løsninger?
Trives du i en ambitiøs IT servicevirksomhed med store vækstmål?
Har du kompetencerne til at understøtte og udføre virksomhedens digitale målsætning?
Så er stillingen som Udvikler hos ADmire, måske noget for dig.
Vi søger en alsidig udvikler primært til interne systemer samt kundevendte portaler.
Du kommer til at være med hele vejen fra design, programmering, test, implementering samt
undervisning af brugere.
Vi forventer du kan arbejde selvstændigt og at du i samarbejde med IT direktøren selv er med til at
prioritere dine arbejdsopgaver.
Det er vigtigt du er i stand til at analysere forretningens behov, og være med til at omsætte det til ITløsninger, hvor du selv er med fra start til slut.
Du vil i begrænset omfang også stå for kommunikationen med eksterne udviklingspartnere.
Vi lægger vægt på hurtigt og agil systemudvikling, som understøtter en virksomhed i stor vækst, hvor
der løbende kræves udvikling i de systemmæssige processer.
Der er tale om udvikling til systemer der understøtter interne processer, IT integration til forskellige
partnere samt større integration mellem forskellige IT systemer der benyttes i det daglige.
Derudover kan der projektvis opstå behov for udvikling i relation til nye kunder.
Om dig
Det er en forudsætning at du har kendskab til programmering i Filemaker.
Det er samtidigt vigtigt at du ser dig selv som typen der har et bredt nok udviklingskendskab til, at du
hurtigt kan tillære dig ny viden, og sætte dig ind i nye systemer eller programmeringssprog.
Du har samtidigt overordnet kendskab til nedenstående begreber:
User Experience & Responsive Design
Softwaresikkerhed
Analyser og design af nye softwareløsninger
Databasedesign
SQL
XML
ERP-systemer
Filemaker
PHP / HTML5 /JS
Integration via EDI og diverse APIer (REST SOAP)
CMS løsninger
Frontend og backend
Dataudtræk (Business Intelligence)
Google Analytics
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Vi kan tilbyde dig et meget fleksibelt job, med store udviklingsmuligheder, og masser af muligheder
for at sætte sig ind i nye teknologier.
Der er meget kort vej til resultatet af dit arbejde, så du vil hurtigt og løbende se effekten af din
indsats.
Endvidere forventer vi at du er..
•
•
•
•
•
•
•

hurtig til at lære nye ting og sætte dig ind i processer
selvstændig, pligtopfyldende og ansvarsbevidst
struktureret, kvalitetsbevidst og omhyggelig
serviceminded og imødekommende overfor kollegaer og kunder
god til at prioritere arbejdsopgaver og har stort overblik
teamplayer med en udadvendt personlighed og humor
glad for nye udfordringer i et dynamisk arbejdsmiljø

Løn og information
Løn efter kvalifikationer, erfaring, og kompetencer. Virksomheden tilbyder også sundhedsforsikring
og frisør i arbejdstiden, samt en indbydende frokostordning.
Lyder stillingen som noget for dig, så send ansøgning, CV, og et vellignende billede til os på
job@admire.dk med overskriften ”Udvikler”
Eventuelle spørgsmål til stillingen, rettes direkte til IT-Direktør Benjamin Andersen på tlf. 22266947
eller ba@admire.dk

ADmire blev stiftet april 2007 og beskæftiger i dag ca. 55 top engagerede og dygtige medarbejdere.
Vi blev gazelle i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 og er derfor med i en eksklusiv skare af få
gazellevirksomheder i Danmark, som er gengangere siden 1995.
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