studenterudvikler

Ønsker du at skabe cutting-edge løsninger for dine kolleger i samarbejde med vores dygtige softwareudviklere? Har du lyst til at arbejde i et udfordrende live-miljø, hvor der er penge på spil hver dag, og hvor vores
IT er ligeså afgørende for vores forretning som vores handel? Så er du måske den nye studenterudvikler i
vores IT-afdeling.
Du bliver en del af et aktivt team bestående af softwareudviklere og systemadministratorer. Teamet arbejder tæt sammen med vores handelsgulv
og øvrige afdelinger om at skabe komplekse software- og IT-løsninger af høj kvalitet. Big data, concurrency og near-real-time processing er en del af
vores hverdag, da flere af vores systemer skal kunne håndtere store datamængder såsom 10.000-100.000 beskeder i sekundet, med millisekund
latency og mange gigabyte data om dagen. Agil softwareudvikling og hurtige release cycles er en stor del af, hvordan vi arbejder som team. Der er
ingen deadlines og eksterne kunder. I stedet har vi fokus på udvikling, der skaber værdi.
Dine arbejdsopgaver
Som studenterudvikler hos Lind Capital vil du indgå i teamet på lige fod med resten af udviklerne. Dine opgaver vil være implementering, design
og test af nye systemer samt vedligeholdelse og tilpasning af eksisterende med fokus på høj kvalitet, test, godt design og forretningsværdi. Du vil
blandt andet skulle arbejde med følgende teknologier: C#, MSSQL, Big data storage systemer samt tilhørende store datamængder, high performance
software arkitektur, TCP/IP kommunikation, unit testing, agile softwareudviklingsprocesser.
Du er
■■

datalogistuderende, gerne i gang med din kandidat

■■

nysgerrig og initiativrig

■■

struktureret

■■

god til at sætte dig ind i nye metoder og teknologier

■■

en team player

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har praktisk erfaring med C#.
Hvad vi tilbyder
Vi tilbyder en hverdag i højt tempo, der byder på store faglige udfordringer - software er en direkte forudsætning for, at vi kan handle, og du vil
derfor arbejde tæt sammen med vores handelsgulv i et åbent kontormiljø for at løse opgaver af stor kompleksitet. Vi har ingen kunder, hvorfor
du udelukkende vil skabe løsninger for dine kolleger. Du bliver en del af en stærk vinderkultur med 30 fagligt kompetente kolleger, der dyrker det
sociale fællesskab.
Har du, hvad der skal til?
Så send din ansøgning, karakterer og tilhørende materiale til job@lindcapital.com. Jobstart efter aftale, og ansøgninger behandles løbende. Både
danske og engelske ansøgninger er velkomne. Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kim Kristensen,
IT Teamlead, på +45 5360 7038.
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