Frontendudvikler til
CareX platformen

Til vores afdeling i Herlev søger KIAtec en frontendudvikler til vores
integrations- og kommunikationsplatform, CareX.
Du bliver en del af et nyetableret team af dygtige unge kolleger, og du vil få stor mulighed for at sætte dine egne kompetencer i spil,
med fokus på UI.
Dine opgaver vil bl.a. bestå af:
• Omsætning af grafisk design til kode
• Udvikling/vedligehold af applikationer på tværs af platforme
• Medvirken ved refinement og omsætning af userstories til løsninger
• Peer review af kode
• Medvirken ved videreudvikling af arbejdsgange og værktøjer i udviklingsteamet
Teknologi?
CareX platformen kører som SaaS, hvor frontend bl.a. baseres på Typescript herunder Angular, React samt Ionic og Capacitor.
Vi bruger GIT til versionsstyring, og Atlassians suite af værktøjer til projektstyring og dokumentation.
Hvem er du?
Vi forestiller os at du har erfaring med frontendudvikling, gerne indenfor de ovennævnte teknologier, og at du har erfaring med
processerne i softwareudvikling generelt. Vi arbejder efter principperne i Scrum og ITIL. Vi hører også gerne fra dig, hvis du har anden
relevant baggrund. Det vigtigste er at du har lyst til at udvikle dig, og har en stærk can-do, will-do attitude.
Som person er du:
• Nysgerrig og initiativrig
• Analytisk og omhyggelig
• I stand til at argumentere konstruktivt for den bedste faglige løsning, også når der kan være faglig uenighed
• Omstillingsparat, fleksibel og har lyst til at udvikle dig i nye retninger
• Selvstændig, ansvarsfuld og engageret i dit job
• Målorienteret ift. dine arbejdsopgaver
Hvad tilbyder vi:
Vi har en venskabelig og vedkommende kultur, hvor der er plads til både alvor og sjov. Vi vægter fornuftig balance mellem arbejde og
fritid højt, og benytter digitale værktøjer til at understøtte fleksibilitet i hvor, hvornår og hvordan vi arbejder.
Kontakt
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Systemudvikler Steven Thelin på 40 50 37 40. Send os din ansøgning, cv og relevante
referencer på: mail@kiatec.dk allerede i dag. Vi indkalder løbende til samtale. Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis
på den rigtige kandidat. Vi glæder os til at høre fra dig.

Hvem er KIAtec?
KIAtec er en dansk IT-virksomhed med rødder indenfor Sundhed, Sikkerhed og Arbejdsmiljø. Vi arbejder på at forbinde services,
systemer og applikationer, med individet i centrum for egne data og brugerrejse. Læs mere på carexplatform.dk Vi har hovedsæde i
Herlev, tæt ved både motorvej og offentlig transport.

