Vi søger en studentermedhjælper til spændende virksomhed i hastig vækst
Kan du lide at arbejde med agil udvikling, korte beslutningsprocesser, stor medindflydelse i
udviklingen af løsningen samt ekstrem stor fleksibilitet i dit daglige arbejdsliv? Besidder du
samtidig stor ansvarsfølelse, kæmpe drive, er selvkørende og god til teamwork? Så vil vi gerne
tilbyde dig et spændende udviklerjob med en attraktiv lønpakke.
Skolebordet.dk ApS er en softwarevirksomhed, der leverer samarbejdsløsninger til skoler
(Danmark og udland) baseret på Microsoft Office 365. Vi er et mindre team, og som udvikler
indtager du en nøgleposition i virksomheden med fokus på idriftsættelse og vedligeholdelse.
Vores løsning er bygget oven på SharePoint Online som en forenklet og responsiv
brugergrænseflade i HTML, JavaScript og Knockout.js, og med SharePoint Online som
underliggende platform. Desuden har vi en ”driftmotor” i Azure, udviklet i C# og PowerShell.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
•
•
•
•
•
•
•

Ansvar for drift/support og implementering af nye kunder
2nd line teknisk telefonsupport
Videreudvikling af Skolebordets framework og produkter
Løbende vedligeholdelse af vores softwareløsning
Deltage i opstartsarbejde med fokus på Proof of Concept, fx opsætning af demo,
integration til andre systemer mm.
Deltagelse på kundemøder
Ansvarlig for test

Dine kompetencer:
For at kunne løfte opgaven er det væsentligt, at du har erfaring med følgende:
•
•
•
•

Object-orienteret programmering
C# (Console, .NET og Web API)
HTML, CSS og JavaScript
Framework (Knockout.js, AngularJS eller lign.)

Desuden skal du have lyst til at arbejde med Azure Functions, Service Bus, Blob/Table Storage,
Microsoft Graph/rest, SharePoint Online udvikling samt PowerShell.

Om du er nyuddannet eller erfaren betyder ikke så meget. Men du skal have en naturlig interesse i
udvikling, og måske kunne du allerede kode, inden du tog din uddannelse. Du elsker at tænke i
egne frameworks og interesserer dig for både backend og frontend. Og så skal du kunne hoppe
med på den bedste idé – også selvom den ikke nødvendigvis er din. Du skal være flydende i dansk
og engelsk – både i skrift og tale.
Som person har du en positiv tilgang til tingene og er en udpræget holdspiller. Du har et
struktureret arbejdsmønster, som gør dig i stand til at prioritere og håndtere flere opgaver ad
gangen uden at miste overblikket. Du er imødekommende og samarbejdsvillig overfor både
kollegaer, kunder og samarbejdspartnere. Og så sætter du en ære i at levere kvalitet til tiden.

Dine muligheder
Skolebordet tilbyder et attraktivt job i en flad og uformel organisation. Vi er i kraftig vækst – både i
Danmark og i udlandet – og som udvikler får du mulighed for at sætte dit præg på jobbet og
udvikling af løsningen fremadrettet. Dit arbejdssted er i Odense.
Hvis du kan se dig selv i jobbet, vil vi glæde os til at modtage din ansøgning samt CV. Har du
spørgsmål til jobbet er du meget velkommen til at kontakte CEO Lars Christiansen på
lars@skolebordet.dk eller 8177 1616. Læs mere om Skolebordet på skolebordet.dk

