STUDENT FRONTEND DEVELOPER
Stillingen:

Hvem er du?

Brænder du for at lave webapps, kan du arbejde

Du har en naturligt logisk og åben arbejdstilgang og

selvstændigt, og har du erfaring med kodning? Så er

er villig til at arbejde med en bred vifte af

Solitwork stedet, hvor du kan accelerere din udvikling!

udviklingsopgaver.

Som Student Frontend Developer hos Solitwork vil du

Du evner at arbejde i/med:

komme til at arbejde med design og udvikling af

HTML og CSS

webapps i vores Digital Finance-platform, som

Node

benyttes af nogle af Europas største virksomheder.

Angular

Du vil blive en del af et større team af ambitiøse og

Typescript

kompetente udviklere, som alle primært arbejder med

Git

backend-udvikling.

Desuden vil det være en fordel (dog ikke et krav), hvis
du har erfaring med eller kendskab til:

I Solitwork er studiemedarbejdere en integreret del af

Frontend state-management, såsom Redux/NRGX

virksomheden, der fra dag ét bliver behandlet som

mm.

enhver anden Solitworker.

Flux pattern

I Solitwork får du altså en unik mulighed for at

CI/CD-opsætninger

omsætte teori til praksis og samtidigt opnå høj faglig
og personlig udvikling, så du er klædt på til at

Du er i gang med en relevant uddannelse, og du

imødekomme de stigende krav, der stilles til

værdsætter samarbejde på tværs af virksomheden og

fremtidens udviklere.

med kollegaer, der specialiserer sig inden for andre
fagområder end dit.

Vi tilbyder:

Der vil være en kort overdragelsesperiode, hvor du vil

En plads på vores Aarhus-kontor med en afslappet

blive introduceret til applikationen, men du vil

atmosfære og kompetente kolleger

komme til at arbejde selvstændigt, så det er vigtigt, at

Højt til loftet, plads til forskellighed og et rigt

du er ansvarsbevidst og problemløsende af natur.

socialliv – også uden for arbejdspladsen
Udvikling, både fagligt og personligt

Det er et krav, at du både taler og skriver flydende

En passioneret, professionel og ambitiøs

dansk.

virksomhedskultur
Lyder dette som noget for dig? Så send en motiveret
ansøgning og dit CV til vores Head of Consulting,
Louise G. Nielsen, på lgn@solitwork.com. Der er
ansøgningsfrist d. 12/5-2021, og der holdes samtaler i
uge 20. Hvis du har spørgsmål til stillingen eller
Solitwork generelt, så ring gerne på +45 22 50 19 79.

