www.multi-support.com

java/.net udvikling og implementering
· Faglige udfordringer kombineret
med kundekontakt
·E
 get udviklet software med
+3000 kunder worldwide
·H
 erning eller København
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I denne spændende rolle får du mulighed
for at:
·	løse komplicerade og udfordrende udviklingsopgaver i Java, Ext JS og .NET
·	optimere forretningsprocesser med eksempelvis XML og BPMN2
·	deltage i tekniske implementeringsopgaver
hos kunder
·	bidrage til udviklingen af et stærkt produktprogram, omfattende både smart process
application standardprodukter og kundespecifikke løsninger
·	indgå i en international IT-virksomhed med
en stærk markedsposition, datterselskaber i
flere europæiske lande samt ikke mindst 70
kompetente og engagerede kolleger
·	få en dagligdag i et uhøjtideligt miljø, hvor
kvalitet, sparring, faglig stolthed, humor og
dynamik er i højsædet
Java og/eller .NET
Programmering hører til blandt dine kernekompetencer. Du arbejder i dit nuværende job
formodentlig allerede ud imod kunder med
analyse- og udviklingsopgaver. Din uddannel-
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sesmæssige baggrund er Ingeniør, Datamatiker eller lignende. Du begår dig ubesværet på
engelsk.
Faglig dygtighed og samarbejde
Du trives i et uformelt miljø med god balance
mellem egne opgaver, som du selvstændigt
følger til dørs og større projekter, hvor du
indgår som en del af et projektteam. Din arbejdsstil er præget af systematik, engagement
og en lethed ved at snakke med kunder og
kolleger.
Din lønpakke
Dine vilkår forhandles individuelt, indehol-

Vi gør virksomheder mere effektive og medarbejderes liv nemmere. Vi erstatter mere eller mindre manuelle procedurer for papirdokumenter,
post-its, regneark, e-mail og databaser med brugervenlig software. Vores intelligente Next-procesapplikationer fremmer effektiviteten, skalerbarheden og den personlige arbejdsglæde i virksomheden.
Vi har betjent kunder over hele verden siden 1986 gennem et netværk af certificerede partnere og egne kontorer i Schweiz, Storbritannien,
Tyskland, Sverige, Danmark, Norge og Finland.
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dende flekstid, opkobling hjemme og mulighed for pensionsordning. Herudover er der
”højt til loftet” med hensyn til din udvikling,
såvel personligt som fagligt.
Mail
Ansøgning/CV mærket ”Java/.NET udvikling
og implementering” kan du maile til
job@multi-support.com (bemærk at vi svarer
til den mailadresse, du sender fra).
Kig også forbi multi-support.com og få et
indtryk af den professionalisme, vi gerne vil
udstråle og levere til vores kunder.

