NemTakeAway søger en dansktalende skarp senior PHP-udvikler til
vedligeholdelse og videreudvikling af WSY’s egenudviklede systemer:
BookEtBord, NemTakeAway og NemGavekort.
Skal du være med på vores vækstrejse mod nye horisonter?
Det er ikke afgørende for os om du er uddannet eller selvlært. Det, der er afgørende, er at du har
evnerne, og ekspertviden til at kunne skabe værdi for vores kunder. Du vil komme til at arbejde tæt
sammen med vores kunder om at skabe systemer der passer til deres behov.

Hvem er vi?
We Serve You ApS sælger SaaS-produkter, hvor vi udvikler og drifter booking- og
bestillingssystemer til primært restaurationsbranchen. Vi har udviklet en bred vifte af systemer,
som danner basis for at vores kunder kan drive en forretning. Derfor sætter vi en ære i at sikre
vore systemers fortsatte udvikling og driftssikkerhed. Nøgleordet i WSY’s forretning er at være
værdiskabende for vores kunder.
Citat fra nuværende medarbejder - System developer
”Der er altid noget at tage fat på, og opgaverne og kompleksiteten varierer meget. Ny teknologi er
vi ikke bange for, så man kommer ud for lidt af hvert og prøver nye ting. Fleksibiliteten i mit arbejde
og hvornår jeg arbejder, er stor og det er virkelig lækkert .... Og så er der jo alle medarbejderne,
jeg synes virkelig det er en god lille gruppe af mennesker”.
Hvem er du?
Det er afgørende, at du har udviklet PHP-applikationer professionelt og at du tidligere har arbejdet
med frameworks, hvad enten det er Laravel, CodeIgnitor, CakePHP eller lign. Vi arbejder også
med andre teknologier, men PHP er den primære og derfor et must. En del af dit arbejde vil bestå i
at skrive tests og dokumentation, derfor forventer vi også at det er en opgave, som du har erfaring
med.
Du bliver en del af vores udviklingsteam på nuværende 4 personer, der dagligt står for
vedligeholdelse af vores egne systemer. Teknologier, vi beskæftiger os med, er PHP, MySQL,
HTML, JavaScript, CSS. Det er en fordel, hvis du er tilpas i Unix-miljøer. Vi forventer, at du har
stiftet bekendtskab med unit testing. Dine primære opgaver vil ligge i backend – men der vil også
være frontend opgaver.
Vores nuværende produkter er skrevet i vores eget framework, som er baseret på MVC arkitektur.
Vi har en forventning om at vores næste version af vores systemer vil blive skrevet i Laravel, og
derfor er det en fordel at du tidligere har arbejdet med det.
Du starter med at komme ind i systemerne og trinvist får du større opgaver med mere ansvar. På
den måde sikrer vi, at du får en god start og akkumulerer viden løbende.
Du har været en del af flere projekter, beskriv disse samt hvilke dele du havde ansvaret for i
projekterne. Vedhæftes som bilag i ansøgningen.
Vi forventer:
• Du har en uddannelse som datamatiker, Cand.it, ingeniør (eller lign) eller at du er selvlært,
men har arbejdet professionelt som PHP-udvikler
• Med gå på mod tillærer du dig hurtig nyt

•
•
•
•
•

Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
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
Taler og skriver på dansk
Stor fordel hvis du bor i Aarhus eller omegn

Derudover at du er stærk indenfor:
• PHP
• MySQL
• HTML, JavaScript og CSS
• Integrationer over API
• Git
Personlig udvikling
I jobbet vil der være gode muligheder 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. Vi har en meget flad organisationsstruktur og du vil være i daglig kontakt
med din leder og dine øvrige kollegaer med henblik på planlægning.
We Serve You tilbyder
Stor fleksibilitet, med muligheden for at arbejde hjemme nogle dage i ugen. På kontoret får du 10
kompetente og imødekommende kollegaer, der lægger vægt på, at det både skal være sjovt og
fagligt udfordrende at gå på arbejde.
Gode parkeringsforhold og en hyggelig og tryg arbejdsplads tæt på Aarhus C.
Løn efter kvalifikationer, herunder pensionsordning samt sundhedsforsikring.
Fuldtidsstilling.

Ansøgning og kontakt
Kan du se dig selv hos os? Så skynd dig at sende en ansøgning.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør,
Henrik Larsen, tlf.: 24 48 45 28
Ansøgning med beskrivelse af projekt, CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag sendes til:
job@wsy.dk – med emnet ”PHP-udvikler”
Ansøgningsfrist hurtigst muligt – stillingen bliver lukket, når den rigtige kandidat er fundet.

