SØGES!

APP-UDVIKLER
MED ET

STORT

C#

Vi elsker at udvikle fantastiske
apps med mening - og kan ikke
få nok! Har du samme tilgang til
app-verdenen, så er det måske
dig, der skal være den næste
udvikler til at indtage en plads
på vores kontor?

Snapp er et app-bureau i hjertet af Aalborg. Vi oplever konstant større efterspørgsel og søgning
på nytænkende, brugbare, kvalitetssikre og udfordrende app-løsninger, som kan være med til at
gøre hverdagen nemmere og sjovere indenfor alle brancher og formål. Er du fuld af gode ideer,
elsker at være med til at skabe nyt, altid opdateret på dit faglige felt og er ferm til at bruge din
viden i praksis? Så læs endelig videre!
Kan du tilbyde
Gode evner indenfor programmering og udvikling i C#
Erfaring inden for mobil-programmering til iOS, Android eller Windows Phone vil være et
stort plus
Erfaring eller kendskab til crossplatform-værktøjet Xamarin vil være et stort plus
Sans for genbrugelig kode og god struktur
Vilje og lyst til at give dig fuldt ud, for at app-projekterne lykkes til et 12-tal!
Interesse for kundekontakt og lyst til at varetage app-projekter fra idé til færdig app
Så gør vi alt for at levere
Varierede arbejdsopgaver med en stor grad af ansvar
Et arbejdsmiljø med rig mulighed for faglig udvikling og fokus på hele tiden at være
teknisk i front
Faglige og daglige udfordringer
En arbejdsplads, hvor det sociale og et godt grin altid bliver prioriteret højt
Tæt og god kontakt til de kunder og brugere, som de udviklede apps ender hos
Kolleger, der brænder for det, de laver!
Er du klar til at søge, men mangler de sidste vigtige detaljer? Så kontakt os meget gerne på tlf.
40888829. Når du er helt klar - send din ansøgning til Lise på lin@snapp.dk
Fortæl os, hvorfor vi ikke kan undvære dig. Så kan det være, at vi kvitterer med en jobsamtale :-)
Vi glæder os meget til at høre fra dig hurtigst muligt og senest fredag d. 4. maj.
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