Mobiludvikler/Programmør, Site Security Management software
Innovative søger mobiludvikler til vores udviklingsteam i hjertet af København.
Drømmer du om at arbejde med mobiludvikling i en solid software-virksomhed i vækst?
•
•
•
•
•
•

Har du praktisk erfaring med mobiludvikling i Xamarin?
Er du flydende i C# og .NET-miljøet?
Er det naturligt for dig at dokumentere dit arbejde?
Er du ansvarlig, selvstændig og selv-dreven?
Vil du trives i et miljø med tæt samarbejde med andre udviklere?
Har du er faring med TDD (Test Driven Development), vil det være en fordel.

Kan du svare ’JA’ til ovenstående, så er du måske den helt rigtige person til at hjælpe os med udvikling
af mobile apps, der understøtter og udvider funktionaliteten af vores opgavehåndteringssystem.
Innovative Business Software A/S, har siden 1982 produceret og solgt softwareløsninger til de
største private sikkerhedsfirmaer og offentlige myndigheder, lokalt såvel som globalt.
Du vil komme ind i virksomheden på et gunstigt tidspunkt. Vi er i gang med en række nye strategiske
tiltag, bl.a. salg af løsninger til helt nye markeder, videreudvikling af løsninger til nye teknologiplatforme, med stort fokus på kunde-tilfredshed.
Innovative tilbyder dig:
•
•
•
•
•
•

En energisk arbejdsplads i stærk vækst, med topmotiverede kolleger
En plads i et kompetent og meget dynamisk udviklingsteam
Selvstændige arbejdsbetingelser
En uformel omgangstone i lækre omgivelser ved siden af Rundetårn
En årlig teambuilding rejse med virksomheden
Løn der modsvarer din erfaring, og som i øvrigt står mål med stillingens krav. Hertil kommer
pensions- og sundhedsordning, samt øvrige benefits som telefon, bærbar pc, frokostordning
mv.

OM INNOVATIVE:
Innovative Business Software A/S er en medarbejderejet dansk virksomhed, som er specialiseret i
softwareløsninger til optimering af sikkerhed og effektivisering af opgavehåndtering. Kunderne er
private og offentlige operatører, samt virksomheder og organisationer. Vi er pt. omkring 35
medarbejdere og har en årlig omsætning på ca. 30 mill. DKK. Virksomheden har kontor på
Landemærket i indre København. Kvalitet, troværdighed, ansvarlighed og tillid er nogle af
kerneværdierne i virksomheden, som drives i et uformelt miljø med dygtige og engagerede
medarbejdere.
Er du interesseret, så send en ansøgning så hurtigt som muligt og senest d. 9. april 2018 til
Henrik Bengtsson
hb@innovative.dk
33 73 40 20
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