ER DU EN SPIRENDE SOFTWARE-NØRD?
Og vil du kickstarte din karriere som praktikant et sted hvor innovation, tech, og
high-fives er en mærkbar del af hverdagen?
Så er det Amsiq du leder efter! Vi er en flok tech-nørder med stor erfaring i udviklingen af successfulde
digitale produkter. Ambitionerne er store og vi arbejder aktivt på vores næste store koncept - en social
datingapp - som snart lanceres på det danske marked.
Hos os er du en aktiv del af et ungt og kvalitetsfokuseret miljø hvor der ikke er langt fra tanke til
handling. Du er med hele vejen fra koncept til live produkt hvor du både udfordres og får indflydelse
fra dag ét.

PRAKTIKKEN ER FOR DIG, DER…
Er passioneret omkring softwareteknologi og ikke kan holde fingrene fra REST API og databaser
Er motiveret til at lære en masse nyt og blive en af de bedste softwareudviklere
Vil blive klogere på web & cloud services, git, PHP 7, MySQL, Linux Servers & Netværk m.m.

VI TILBYDER
En praktikperiode med masser af udvikling! Du indgår i et tværfagligt samarbejde med fed
læringsmuligheder hvor du selv præger dine arbejdsopgaver og hverdag. Du kan også se frem til
moderne faciliteter få minutter fra Lyngby Station og med det nyeste inden for tech.
Vi har en sjov, åben og uformel omgangstone med plads til alle, og tilbyder en masse lækre goder
såsom:
Mandagsmorgenmad
Fastfood Friday og fri fredagsbar
Frugt- og slikordning
LAN parties og sjove udflugter

INTERESSERET?
Send en kort motiveret ansøgning, CV, karakterblad, samt eksempler på software projekter du har
været involveret i. Du sender det til os på careers@amsiq.com - Vi glæder os til at høre fra dig!

FRA PRAKTIKANT TIL LEDER
Patrick er en af vores seje developere der startede som praktikant i 2017. Fra
første dag viste han ekstraordinær passion for sit fag, og fortsatte med at yde en
kæmpe indsats i både arbejdsopgaver og team-spirit. I dag er Patrick en aktiv
del af app-teamets ledelse. Skal du gå i Patricks fodspor?
Hos Amsiq er der vej, hvis du har vilje 😉
Amsiq A/S ∙ Jernbanepladsen 1, 2800 Kongens Lyngby ∙ 4241 4150 ∙ careers@amsiq.com

