App‐udvikler hos Onlimited
I Onlimited har vi stor efterspørgsel efter vores ydelser og leder derfor efter en ny app‐udvikler til
vores udviklingsteam. Er du en dygtig programmør, med lysten og ballasten til at lave udfordrende
app‐løsninger for spændende kunder, er du måske væres kommende kollega.

Om stillingen og hverdagen
Som app‐udvikler i Onlimited vil du indgå som en integreret del i et eller flere af vores
udviklingsteams. Vores typiske kunde efterspørger B2B‐løsninger, hvor opgavefokusset ofte ligger på
processer, informationsflow og datastruktur. Du skal derfor kunne lide at arbejde med optimering af
forretning og arbejdsgange. Vi bliver sjældent målt på antal downloads af vores kunder, da vores
løsninger typisk er understøttende og supplerende i forhold til vores kunders øvrige forretninger.

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har et par års erhvervserfaring eller anden praktisk erfaring. Du har erfaring
med C# og .NET og har kendskab til enten iOS‐ eller Android‐udvikling. Du har mod på og lyst til at
arbejde med både iOS‐ og Android‐udvikling og nørder muligvis også̊ med dette i din fritid.
Som person er du grundig i din opgaveløsning, interesserer dig for slutproduktet og er god til at
sætte dig i kundens sted. Forståelse for kundens ønsker og behov er i vores øjne altafgørende for et
succesfuldt projekt. Du tester altid dit arbejde inden du afleverer det og er god til at strukturere din
kode. Du samarbejder og hjælper gerne dine kolleger, hvis behovet er der.
Vi hjælper dig naturligvis godt i gang med opgaverne og sørger for, at du er klædt på til at løse disse.

Kvalifikationer
Dine kvalifikationer er følgende:






Stærk i C# og .NET
Kendskab til enten iOS eller Android SDK
Lysten til at indgå i et ungt og uhøjtideligt miljø
Struktureret og bevidst om deadlines
Lysten til at lære

Du har en relevant uddannelse.
Du skal trives med en arbejdsdag, der er præget af tempo og omskiftelighed. Vi vil bidrage til et
arbejdsmiljø præget af professionalisme samt en konstruktiv og positiv tilgang.

Arbejdssted
Onlimited ligger på Paludan Müllers Vej 82, 8200 Aarhus N

Du tilbydes
Hos Onlimited tilbydes du følgende
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Fleksibilitet og frihed under ansvar
Fokus på løbende uddannelse efter ønske og behov samt medindflydelse i hverdagen
Du bliver en del af en professionel arbejdsplads med en uformel omgangstone
Gode udviklingsmuligheder og en lønpakke, som matcher dine kvalifikationer
Pensionsordning og sundhedsforsikring

Onlimited er en mindre arbejdsplads med godt 20 medarbejdere. Grundet vores størrelse vil du
komme til at indgå i et miljø, hvor der ikke er langt fra ide til handling. Du tror på, at de bedste
resultater opnås ved gensidig tillid og samarbejde via en fælles team‐baseret indsats. Du vil i høj
grad få mulighed for at præge løsningerne i en konstruktiv dialog med fokus på at skabe de bedste
løsninger.

Lidt om Onlimited
Vi udvikler forretningskritiske IT‐løsninger (apps og backends) til en lang række kunder i primært
Danmark. Nogle af vores kunder er Joe & The Juice, APCOA Parking Danmark A/S, Nettolager,
Kristelig Fagbevægelse mm.
Hos os er der højt til loftet og en afslappet atmosfære. Vi arbejder med frihed under ansvar og griner
meget sammen. Vi spiller dagligt bordfodbold sammen og løber tre gange om ugen for dem, der
lyster.
Vi bor i Aarhus N tæt ved motorvejen og sidder på kontor med vores søstervirksomhed, iKontrol,
som vi bruger som sparringspartner på en lang række opgaver og laver en masse sjove ting sammen
med.
En af vores senest ansatte udviklere, Martin, har udtalt:
”Siden jeg begyndte hos Onlimited, har jeg lært, at virksomheden er meget mere end en
arbejdsplads. Der er et rigtig godt fællesskab, hvor man har det sjovt og griner sammen, og der er
også gode udfordringer i form af arbejdsopgaver, der aldrig bliver kedelige at sidde med. Jeg er rigtig
glad for at være hos Onlimited, og jeg er blevet taget rigtig godt imod allerede fra start.”

Ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte vores projektleder Nikolaj
Mørch Nielsen på telefon 7070 2526 eller på mail: nn@onlimited.dk, hvortil ansøgninger ligeledes
sendes.
Der er ansøgningsfrist til stillingen 30. september 2018. Da vi ønsker at ansætte en medarbejder
snarest, kommer vi løbende til at indkalde til samtaler – men venter også på den rette kandidat.
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