Project developer
Pervasive computing / NFC / RFID
Vi er et lille software hus der udvikler portaler baseret på SaaS og Cloud principperne. I
øjeblikket er vi i gang med at udvide vores portal til styring af store entreprenør
kontrakter. Derfor har vi brug for dygtige udviklere med flair for såvel teknik og
forretningsforståelse, og som ønsker at arbejde med forretningsdrevne it projekter.
Vores kunder er primært store stabile forsyningsvirksomheder, der leverer el, gas, varme
og vand til danske forbrugere.
Som project developer vil du indgå i projekter med kunder og kollegaer, hvor du kan
omsætte din faglige viden til forretningsdrevne løsninger.
Du vil komme til at arbejde med RFID teknologi hvor optimering af læsere, valg af tags
m.m. vil være i fokus, samt brug af RFID teknologi som integrator mellem
virksomhedssystemer. Der vil ligeledes være mulighed for at arbejde med Android®
applikations udvikling.
Du er:

Pernexus Systems Aps
Herlufsholmvej 37
DK-2720 Vanløse

Studerende på bachelor/master niveau minimum 2 år henne i din uddannelse
Person med en stærk faglig stolthed
Teknisk velfunderet gerne inden for Java JBoss Seam/RFID/Android
Fuld af selvtillid og med stor appetit på udfordringer
Klar til at udfordre etablerede rutiner med ny viden
Vi tilbyder:

www.pernexus.dk
info@pernexus.dk
Tlf: +45 2843 4545

Opgaver med både ansvar og kompleksitet på lige fod med faste
udviklere og konsulenter
Et arbejdsmiljø hvor ord som Agile, SCRUM og Lean er på positivlisten
En kultur hvor bedste løsningsforslag vinder uafhængigt om det kommer fra ung
eller gammel
En attraktiv timebetaling Lån af bærbar udviklings PC og mobiltelefon
Arbejdstid aftales under hensyntagen til dit studie og fleksibilitet gives ifm.
eksamen/projektforløb
Mulighed for videre karriereforløb efter endt studie
Kontakt venligst Christian Almskou på telefon +45 28 43 33 00 eller mail cal@pernexus.dk
med eventuelle spørgsmål.
Ansøgninger kan sendes til mes@pernexus.dk som vedhæftet PDF dokument. Kun
kandidater der indkaldes til samtale vil få svar.

