Erfaren .NET udvikler med lyst til at være on-site konsulent
Som on-site konsulent kommer du helt tæt på kunderne – Både deres forretning og deres
tekniske løsninger. Samtidig bliver du en del af et yderst kompetent team hos BRØLSTÆRK
der arbejder for nogle af landets største og mest komplekse virksomheder.
Vi søger en profil der gennem teori, erfaring og godt håndværk kan rykke kunderne fra A til
B.

Hvem er du?
Du har omkring 6 års erfaring som .NET udvikler, og du ønsker et job hvor du bliver sat i en
ekspertrolle ude hos kunderne og hvor din erfaring virkelig kan gøre en forskel.
Du har formentlig skrevet kode længe og interessen for computere og softwareudvikling
har gjort at du simpelthen ikke har kunne lade være. Også på tidspunkter hvor du måske
burde lave noget andet. Af naturlig interesse følger du med i hvad der rører sig i dit felt og
du deltager aktivt i diverse netværks- og vidensdelingsgrupper.
Fremfor alt brænder du for løsninger der bunder i et solidt teoretisk fundament og
opbygget gennem sunde principper og velovervejede teknologier. Du er ikke bange for at
udfordre andres meninger ligesom du ikke er bange for at blive udfordret.
Som person er i stand til at få andre udvikleres opmærksomhed gennem din faglighed og
ekspertise. Du er i stand til at arbejde selvstændigt samt sætte orden i dine opgaver.
Vi forventer du har erfaring med følgende





.NET og .NET core
Windows og Linux operativsystemer
Diverse source control systemer. Git, TFS, SVN mm.
SQL

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med følgende







Distribuerede teknologier
NoSQL teknologier
Cloud platforme. Azure og AWS
Elasticsearch, SOLR, Kibana, Grafana
Docker, Docker swarm, Kubernetes
Microservice arkitektur




CMS systemer. Umbraco, Sitecore, EpiServer
Design patterns, TDD, DDD, SOA, SOLID

Din dagligdag
I de fleste hverdage sidder du ude hos kunderne og fungerer som en integreret del af
deres teams. Nogle gange også blandt andre konsulenter. Kundernes teams er i forvejen
kompetente og du vil blive mødt med stor faglighed. Som oftest vil du være der på grund af
din spidskompetencer og du kan derfor forvente at der bliver forventet en del af dig.
Kunderne arbejder meget forskelligt – Nogle kører agile processer, andre kanban eller
vandfald.
Som on-site konsulent vil du ofte være tilknyttet den samme kunde i minimum 6 måneder
fuldtid. Der er derfor rig mulighed for at sætte sig grundigt ind i kunden og deres behov
samt skabe nogle gennemtænkte løsninger.
Løbende mødes vi alle på BRØLSTÆRK HQ i Lystrup hvor vi afholder sociale arrangementer
og kompetenceudvikling.

Vi tilbyder







En dynamisk arbejdsplads hvor du i høj grad selv sætter dagsordenen
Dygtige kollegaer
Faglige udfordringer som du ikke har oplevet dem før
Certificeringer i relevante platforme og teknologier
Systematiseret vidensdeling og kompetenceudvikling
Konkurrencedygtig løn

Om BRØLSTÆRK
BRØLSTÆRK ApS er et konsulenthus der kom til verden I december 2016. Vi tror på at et
godt softwareudviklings håndværk starter med en sund tilgang til teknologi og metode. Vi
bruger derfor meget energi på at udvikle hinanden for at vi kan yde den bedst mulige
service til kunderne og for at tilfredsstille vores sult for ny viden.
BRØLSTÆRK er bygget på tre værdier:




Proaktiv
Grundig
Nysgerrig

Vores værdier fungerer som ledestjerner i vores ageren overfor kunder,
samarbejdspartnere og kolleger. De udmunder i adfærd der har positiv og værdiskabende
indflydelse på vores omgivelser.

Skal vi mødes til en kop kaffe eller en fyraftensøl?
Lad os mødes til en ganske uforpligtende snak om dine muligheder og faglige ambitioner
som konsulent hos BRØLSTÆRK.
Ring til Thomas Vestergaard på 5194 6405 eller skriv en mail på thomas@broelstaerk.dk.

