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T R A D E  T E C H N O L O G Y

Senior udvikler

Backend

Ring for info!

31 65 66 67

Oddervej 202

Højbjerg



Gode fullstack-evne
Erfaring indenfor PHP, MySQL, TypeScript (gerne Vue)
Gerne erfaring med Docker, Kubernetes, Micro Service Arkitektur
Du er skartp, når det kommer til at forstå og eksekvere på kravspecifikationer

Udviklng af nye funktioner
Vedligeholdelse af Trade Technology solutions
3. level support
Planlægning af fremtidige features

En spændende hverdag med et erfarent team
Udviklingsværktøjer
Snack- og frokostordning
Humoristisk omgangstone
Løbende team events
Løn efter kvalifikationer

Vi har travlt i Trade Technology, og er derfor på udkig efter en udvikler, der brænder for at bygge
den fedeste handelsplatform og har styr på sin kode. Vi står bag en række online
handelsplatforme, udviklet på baggrund af mange års erfaring, sparring og feedback fra flere
tusinde brugere i detailbranchen.

Du kommer sammen med teamet til at videreudvikle eksisterende portaler, apps samt opbygge
nye platforme. Du vil få en bred vifte af opgaver, der vil udvikle sig i takt med, at platformene
opdateres med ny teknologisk udvikling. Du får en unik mulighed for at være med til at opbygge
virksomheden og sørge for vores fortsatte succes!

DINE FAGLIGE KOMPETENCER

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER

VI TILBYDER

Vi har et stort roadmap og mange ideer, hvor du får mulighed for at udvide dine kompetencer
inden for bl.a. app-udvikling i Xamarin, AI, Machinelearning, FinTech og blockchain.

Vores omgangstone er humoristisk og afslappet – vi går op i, at det skal være sjovt og hyggeligt at
gå på arbejde. Du kommer til at arbejde sammen med dygtige og passionerede kolleger i IT, der
brænder for at optimere, effektivisere og gøre en forskel. 

Kontakt Mike Borregaard, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i denne stilling
M: 31 65 66 67
@: mike@spotmarket.dk

F U L L S T A C K  P H P - T R O L D M A N D  S Ø G E S  

T I L  O N L I N E  T R A D I N G  E V E N T Y R

Har du et startup-mindset og lyst til at være en del af en virksomhed i bragende udvikling,
hvor du kan være med til at gøre en forskel? Så er det dig, vi leder efter. 


