Udvikler til SkabelonDesign A/S - København
- Har du erfaring med TypeScript og lyst til at gøre karriere i et succesfuldt udviklings- og
konsulenthus i nyrenoverede lokaler i hjertet af København?
- Vil du udvikle og implementere Microsoft Office-skabeloner til firmaer og være med til at
sikre, at 1 million medarbejdere overholder deres visuelle identitet?
- Og kunne du tænke dig en hverdag i et skarpt team med høj medarbejdertilfredshed og
et sjovt og udviklende miljø?
”Det, vi laver, er der ikke mange andre i verden, der laver. Vi er first movers på markedet for brand management. Men vi har ikke kun unikke opgaver og de nyeste teknologier, vi har også et meget unikt arbejdsmiljø,” fortæller Head of Products, Martin Rafn.
SkabelonDesign A/S laver skabeloner og værktøjer med henblik på at overholde den visuelle identitet og effektivisere hverdagen for alle vores kunders medarbejdere, der producerer præsentationer, rapporter, publikationer, mails og meget andet. Det gør vi for
mange af Danmarks største og mest kendte brands – herunder Arla, Carlsberg, Coloplast,
Maersk Group, Novozymes, PANDORA, Rambøll, Telenor, VELUX samt 10 ministerier og andre offentlige kunder. Vi har flere end 850.000 brugere på verdensplan, som er fordelt på
små, mellemstore og store virksomheder. Besøg os på www.skabelondesign.dk.
Som udvikler får du primært ansvar for at:
- udvikle software til Office 365
- videreudvikle og supportere vores eksisterende software
- deltage i kundevendte udviklingsprojekter
- udvikle vores kommende web-portal til vedligeholdelse af vores software
- være i kontakt med vores kunder.
Vi går meget op i kvalitet og kundetilfredshed. Vores vision er nemlig at blive verdens bedste konsulenthus inden for brand management og brugervenlighed i dokumenter og præsentationer.
”Du udvikler primært i TypeScript og C# og hjælper os med at videreudvikle vores nuværende generation af Office add-ins samt vores kommende generation, der læner sig op
af Office 365 og dermed Office.js og web-konfiguration. Men vi tilpasser dine opgaver afhængig af dine kompetencer og ønsker,” fortæller Martin.
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Et særdeles stærkt team med et usædvanligt godt miljø
Du får 40 kolleger og bliver en del af et stærkt udviklingsteam på en sund arbejdsplads
med en uformel kultur. Her er plads til forskellighed og hyggelige sociale arrangementer –
samtidig med at vi opererer på et højt fagligt niveau med et stort engagement i kundernes
situation. Fra første dag indgår du i et introduktionsforløb, der sætter dig ind i vores løsninger, systemer og processer, ligesom dine erfarne kolleger støtter dig i hverdagen og
hjælper dig godt fra start.
”Vi støtter dig i din karriere og udvikling, og jeg er ret sikker på, at nye kolleger synes,
det er et godt og specielt miljø, vi har. Vi sætter en ære i, at det både skal være en professionel og sjov arbejdsdag,” fortæller Martin.
Ambitiøs og serviceminded udvikler
- Vi forestiller os, at du er nyuddannet eller har 1-2 års erfaring med softwareudvikling
kombineret med kendskab til eller erfaring med TypeScript.
- Du har gerne erfaring med C# – alternativt er du hurtig til at lære nye teknologier.
- Du forstår Windows og Office, men du er ikke nødvendigvis superbruger. Det er en fordel,
hvis du kender til HTML, CSS3 og PHP.
- Du er flydende i dansk og engelsk på skrift og i tale.
- Du har god teknisk forståelse, og du kender vigtigheden af at dokumentere dit arbejde.
- Du er ikke skræmt af mindre kundekontakt, og du følger med i de seneste trends og
værktøjer inden for udvikling.
”Du skal have en naturlig interesse for nye teknologier og være nysgerrig og serviceminded. Men du skal også kunne arbejde med problemstillinger på en fornuftig og gennemskuelig måde for vores kunder,” slutter Martin, der ser frem til at modtage din ansøgning.
Er du interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 207
247 – spørg efter Head of Products, Martin Rafn. Send din ansøgning og dit CV snarest muligt – dog senest den 10. september 2017 kl. 12:00. Angiv venligst i din ansøgning, hvor du
har set stillingsopslaget.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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