Passionerede softwareudviklere
Et job med udfordringer og en afvekslende hverdag…

Du har:
passion og erfaring med at udvikle
softwareløsninger
erfaring i .NET Framework

Du er:
struktureret og har et godt overblik
kvalitetsbevidst i dit arbejde
nysgerrig på nye teknologier
positiv anlagt og har generelt godt humør

Du har min. en af følgende:
HTML, CSS og JavaScript (herunder
frameworks som Vue.js eller AngularJs)
XAML fra enten WPF eller Xamarin Forms
.NET core og ASP.NET

Hvad kan du forvente af os?
arbejde med spændende opgaver og læring
gennem udfordringer
stor diversitet i opgaverne
dygtige kollegaer, der er klar til at lære fra sig
høj grad af involvering og medbestemmelse i
projekterne

Om Conexio ApS
Et lille dedikeret softwarehus i vækst, der har kompetencerne til at udvikle komplette IT-systemer, lige
fra serversystemer til integrationer og brugergrænseﬂader i web, Windows og mobile apps.
Conexio har siden 2003 fokuseret på at udvikle værdiskabende, brugervenlige og innovative
softwareløsninger med fokus på et tæt og tillidsbaseret samarbejde med vores kunder.

Vil du høre mere?
Kontakt os på 20 25 25 12 eller på mail: job@conexio.dk, hvis du vil høre mere om stillingen.
Alle henvendelser behandles fortroligt.

CONEXIO APS
Aagaarden
Ågade 10
6670 Holsted

20 25 25 12

Conexio ApS som arbejdsplads
Fokus på balancen mellem job og familie…

Hvad kan du forvente af os?
stor diversitet i opgaverne
dygtige kollegaer, der er klar til at lære fra sig
høj ﬂeksibilitet på arbejdssted og tider
spændende opgaver og læring gennem
udfordringer

Vi har fokus på at:
skabe en positiv, stressfri og rolig arbejdsplads
- uden overarbejde
lære, og blive teknisk stærkere som individ og
gruppe
have en høj grad af involvering og
medbestemmelse i projekterne

Conexio som arbejdsplads
Et job som Softwareudvikler hos Conexio byder på udfordrende opgaver med stor diversitet - både
internt og for vores mange kunder, som primært er iværksættere og etablerede virksomheder fra
hele landet.
Vi arbejder, så vidt det er muligt, med de seneste teknologier, med fokus på at udvikle os i bredden
på tværs af teknologier (Full-stack). Opgaverne tilpasses efter ønske, kompetencer og interesse med en høj grad af involvering fra dig. Her hjælper vi vores kunder til at udvikle de bedste løsninger,
som var det vores eget.
I Conexio har vi stor fokus på balancen mellem job og familie. Overarbejde er en sjældenhed, og vi
er ﬂeksible med både arbejdstider og hvor der arbejdes fra, så vi har de bedste betingelser for at få
hverdagen til at fungere optimalt både hjemme og på job.
Vi ønsker at arbejdspladsen er et rart sted at være. Den positive stemning, og et stressfrit og roligt
arbejdsmiljø, er vigtig for os.
Du vil få dygtige kollegaer og indgå i et fantastisk team, med fokus på konstant at blive bedre som
individ og som team.
Conexio er bosiddende i Holsted, der ligger mellem Esbjerg og Kolding - tæt på både motorvej og
tog. En kontorplads i dejlige og rolige omgivelser, i et naturskønt område.
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