Human Skills søger dygtige PHP-udviklere til Aktiv Online i Aarhus
Stillingen:
Aktiv Online har travlt og søger derfor værdiskabende og passionerede IT-talenter.
Som PHP-udvikler hos Aktiv Online er du med i hele projektforløbet. Der er tale om både kundeprojekter,
udvikling, vedligehold/drift og support, så du skal finde det interessant, at din hverdag i perioder kræver
stort koncentreret projektfokus og samtidig være omstillingsparat når kunder/kollegaer har brug for din
hjælp.
Du kommer med på en rejse, hvor fremtidige webløsninger skal udvikles og vi har derfor brug for
medarbejdere, der tager ansvar og som har en innovativ tilgang til jobbet. Aktiv Online er en agil
virksomhed, så dine gode ideer har ikke langt fra tanke til handling.
Hos Aktiv Online arbejdes der også med markedsføring af webløsninger, så det vil være et plus,
hvis du har erfaring med SEO og SoMe.
Faglige kompetencer og baggrund:
Du har en bachelor eller tilsvarende i softwareudvikling og du har erfaring med nedenstående sprog og
frameworks.
•
•
•
•

PHP/HTML/JavaScript/CSS
jQuery/AngularJS/Laravel
GIT
WordPress

Dine kendetegn som person og når du arbejder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du arbejder struktureret og kvalitetsbevidst med fokus på detaljen
Du har gode analytiske evner og arbejder både individuelt og i teams
Du har evnen til at bevare overblikket i pressede situationer
Du er serviceminded, initiativrig og løsningsorienteret
Du har gode samarbejdsevner og udviser fleksibilitet
Du forstår vigtigheden af at kommunikere med kunder og kolleger
Du er positiv og tillidsfuld. Har et godt humør
Du er flydende i dansk/engelsk skrift og tale
Du trives i en mindre organisation

Du tilbydes:
En spændende og udfordrende hverdag i et professionelt team, hvor der er en uhøjtidelig og humoristisk
omgangstone. Hos Aktiv Online tilbydes du et højt fagligt niveau og attraktive fremtidsmuligheder. Der
arbejdes med frihed under ansvar. Jobbet er en funktionæransættelse på fuld tid. Lønniveau matcher
branchen og dine erfaringer/kompetencer.
Spørgsmål og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Peter Schrøder fra Human Skills på
61199916. Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning samt CV via e-mail på adressen:
ansogning@humanskills.dk. Vi afholder løbende samtaler.
Om Aktiv Online ApS:
Aktiv Online er en ung og nytænkende webvirksomhed, der brænder for individuelle løsninger.
Aktiv Online udvikler og vedligeholder webløsninger - herunder alt fra skræddersyede løsninger og
komplekse integrationer på tværs af systemer til helt simple WordPress-sites.
Aktiv Online hjælper en bred palette af virksomheder med både udviklingsprocesser samt den
efterfølgende daglige drift og support, og har desuden egne abonnementsbaserede webtjenester under
udvikling.
Grundet vækst er Aktiv Online ApS for nylig flyttet i flotte nye lokaler på Paludan-Müllers Vej i Aarhus N.
Du kan læse mere om Aktiv Online her: www.aktivonline.dk

