Dygtig programmør We Serve You ApS
Vi søger en skarp udvikler til vedligeholdelse og videreudvikling af WSY’s egenudviklede systemer, BookEtBord,
NemTakeAway og eDokumentation mv.
Vær med til at skabe værdi
Du må gerne være nyuddannet med masser af gå på mod og med lysten til at komme i et job hvor vi arbejder målrettet på
at skabe mest mulig værdi for vores kunder. I jobbet vil der være god mulighed både for dialog med kunder og selvstændigt
arbejde, da mange af opgaverne vil være vedligeholdelse af eksisterende kodebase samt tilføjelse af ny efterspurgt
funktionalitet.
Vores forretning udbygger løbende med flere produkter der supplerer vores eksisterende hovedprodukter. Her kunne vi
godt se dig være med i udvikling af nye produkter.
Dokumentation og tests
I takt med at virksomheden vokser skal vi derfor også have mere fokus på dokumentation og automatiske tests. En del af
din tid vil derfor være dedikeret til få ajourført dokumentation og udarbejde automatiske tests.
Personlig udvikling
I jobbet vil der være god mulighed for faglig og personlig udvikling. Du får stor frihed til at planlægge og løse dine opgaver,
og du vil arbejde i tæt samspil med vores øvrige udviklere som kender de forskellige systemer indgående. Dette for at sikre,
at du bedst muligt får indblik i vores systemer og strukturer.
Hvem er vi?
We Serve You ApS et Software as a Service firma hvor vi udvikler og drifter booking og bestillingssystemer til primært
restaurationsbranchen. Vi har udviklet en bred palette af systemer som er blandt vores kunders vigtigste daglige
arbejdsredskaber – og derfor sætter vi en ære i at sikre vore systemers fortsatte udvikling og drift sikkerhed. Nøgleordet er
at skabe værdi for vores kunder.
Du får kompetente og imødekommende kolleger, der lægger vægt på, at det både skal være sjovt og fagligt udfordrende at
gå på arbejde. Du skal med andre ord både kunne se det spændende i tunge analyser og systematisk
programmeringsarbejde samt værdien af en god teamånd.
Hvem er du?
Det er afgørende, at du er godt inde i programmeringssproget PHP forstår dig rigtig godt på hvordan frameworks virker i
almindelighed. Vi arbejder selvfølgelig også med nogle andre teknologier, men PHP er den primære.
Du bliver en del af vores udviklingsteam på nuværende 3 personer, der dagligt står for vedligeholdelse af vores egne
systemer. Teknologier vi beskæftiger os med er PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS. Er du tilpas i Unix miljøer er det også
en fordel. Vi forventer at du har stiftet bekendskab med unit testing.
Vi benytter et MVC arkitektur på vores produkter og har en forventning om at du også kan det. Vores framework er
egetudviklet med mulighed for at tilpasse. Vi tror på det bedste værktøj til at løse et givent problem, hvorfor vi ikke er
afvisende overfor hverken et andet framework eller en anden arkitektur.
Vi har en forventning om at du starter i det små med at komme ind i systemerne og trinvist får større og større opgaver. På
den måde sikrer vi at du får en god start og akkumulerer viden løbende.
Vi forventer, at du
- har en uddannelse som datamatiker, Cand. It eller tilsvarende
- er hurtig til at sætte dig ind i nyt stof- Sætter en ære i at levere høj kvalitet og
forstår betydningen af struktureret test og dokumentation
- er nysgerrig på hvordan ny teknologi kan styrke vores løsninger.
Derudover at du er stærk indenfor:
- PHP
- MySQL
- HTML, JavaScript og CSS

Ansættelsesvilkår
Du ansættes i en fuldtidsstilling med fast base i Aarhus. Lønpakke aftales efter individuel forhandling alt efter
kvalifikationer.
Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Direktør, Henrik Larsen via enten tlf.: 24484525 eller email hwl@wsy.dk
Du kan læse mere om We Serve You ApS her: www.wsy.dk
Send din ansøgning til os
Din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag sendes til hwl@wsy.dk
Indsend din ansøgning og CV senest den 31. Oktober 2019.

