SYSTEMUTVECKLARE/LEAD DEVELOPER

DINA EGENSKAPER

Vi söker fler ödmjuka, prestigelösa och riktigt grymma
systemutvecklare. Fler av de allra bästa som vill vara delaktiga
i skapandet av Sveriges bästa konsultbolag!

Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av systemutveckling
inom .NET. Du bemästrar även MVC, SQL, HTML 5, JavaScript, CSS
samt agila utvecklingsmetoder.

Hos byBrick kommer du att arbeta som konsult inom
systemutveckling och tekniknära arkitektur, mestadels ute
hos kund. Dina uppdrag kommer att variera mellan roller som
systemutvecklare och lead developer.

Det är en fördel om du också är certifierad inom .NET och gärna
Azure. Har du erfarenhet av Node.js och AngularJS är det även
positivt. Vi tycker att nya och heta tekniker är spännande så har
du jobbat med eller är intresserad av containerteknik t.ex. Docker
eller har erfarenhet av att bygga microservices är det ett plus.

byBrick har många kunder inom ett flertal branscher vilket gör att
du kommer bygga värdefull kunskap och erfarenhet kring olika
verksamheter, arkitekturer och systemutvecklingsmiljöer. Är du
rätt person så finns här mycket goda utvecklingsmöjligheter både
i konsultrollen och inom bolaget.

I övrigt tycker du om att utveckla, lösa problem och lära dig nya
tekniker samt är villig att ta ansvar och vara drivande i projekt
och uppdrag. Du kan höja blicken och se framåt.

BYBRICK ERBJUDER

ANSÖKAN

byBrick är skapat ur övertygelsen att rätt människor med rätt
kompetens och personlighet tillsammans kan uträtta stora
saker. Därför är vem du är lika viktigt som vad du kan.

Vid frågor kontakta:
Sofie Bodén – 0733 24 60 87

Som konsult på byBrick Development kommer du att få arbeta
med mycket erfarna kollegor samt ta eget ansvar i ett bolag
där alla stöttar och samarbetar. På vårt kontor råder det alltid
en härlig stämning där idéer och framåtanda uppmuntras och
uppskattas.
Kompetensen hos oss är vår främsta tillgång och det avspeglas
i en lärande miljö där målet är gemensam och personlig utveckling. Vi har även som mål att vara den mest attraktiva arbetsplatsen på marknaden, med bra lönsamhet och med roliga och
utmanande projekt som resultat.

Skicka ansökan med CV till
sofie.boden@bybrick.se eller
https://public.app.cinode.com/
rekrytering/bybrick/ansokan
Urval och intervjuer sker löpande så
skicka in din ansökan redan idag!

ENTREPRENEURS THAT MAKE

GREAT PEOPLE & IDEAS GROW

