Dygtig udvikler til ansvarsfuld stilling hos Iterator IT
Ved Iterator IT specialiserer vi os i specialdesignede softwareløsninger. Vi vil gerne være med fra
starten af et projekt, lige fra idéfasen og konceptudvikling, til implementering og drift. Vi udvikler og
leverer hele løsninger til vores kunder og vores egne projekter.
Vi kan tilbyde dig en spændende stilling, hvor du vil komme til at arbejde med alle virksomhedens
projekter. Vi udfører opgaver på mange niveauer inden for mobil, web, IoT, og embeddede
enheder, så du skal være klar på at skulle sætte dig ind i nye teknologier og hele tiden lære nyt.
Vi søger udviklere der er ambitiøse og klar på at blive udfordret på tværs af et bredt sæt af
kompetencer. Har du noget nyt og spændende at bringe med ind i virksomheden, så er vi også
spændte på at høre nærmere om det!
Iterator IT er en ung virksomhed og du vil derfor få en meget høj grad af ansvar og indflydelse på
hvad der foregår i virksomheden, som du ikke finder andre steder.
Udover konsulentopgaver står vi blandt andet også bag mødestyringsapplikationen Occuro, der
bygger på moderne web- og backend teknologier. Der vil muligvis også komme nogle opgaver på
denne platform. Occuro kan findes på https://occuro-app.com
Vi arbejder tæt sammen med flere driftige iværksættere og virksomheden har også en række egne
projekter kørende, så kunne du tænke dig at arbejde i et veletableret startup, blandt iværksættere,
studerende og udviklere er vi helt sikkert et godt sted at starte!
Vi arbejder på nuværende tidspunkt med en række projekter der beskæftiger sig med følgende:
 AngularJS, TypeScript
 NoSQL, SQL
 Android / iOS
 C# / Java
 Xamarin
 SOLID principperne og gængse patterns
 Microsoft Azure / PaaS
 Azure IoT Hub
 C/C++
Hvis det lyder interessant så send en ansøgning og dit CV til nlg@iterator-it.dk, så vender vi tilbage til
dig. Kontakt os også endelig hvis du vil høre mere. Vi søger 2-3 udviklere, så har du en kammerat
eller bekendt du gerne vil arbejde sammen med, så giv dem et praj om vores jobopslag.
Jobbet er en fuldtidsstilling og vil være baseret i Aarhus. Er du stadig studerende og ønsker et
spændende studiejob, så send os en ansøgning, så ser vi om ikke vi kan finde plads til dig.
Kontakt
Nikolaj Gustafsson
Tlf: +45 30 13 98 33
Email: nlg@iterator-it.dk

