AMSIQ SØGER AMBITIØS PHP BACKEND-UDVIKLER
Leder du efter et sted hvor du frit kan styre din hverdag og fordybe dig i din
kode? Et sted hvor high-fives, slik, og kaffe går hånd i hånd med kvalitet og
professionalisme?
Så er det Amsiq du leder efter! Vi er et softwarehus som udvikler enestående digitale
produkter med en mission om at blive trendsættere inden for den digitale verden.
OM DIG
Stillingen er til dig som elsker udvikling og teknologi, og som sætter stor ære i at skrive
højkvalitetskode. Du vil gerne have en hverdag med ansvar, både i planlægningen af egne
projekter, og i den type opgaver du løser. Du får nemlig en ledende rolle i opbygning af de
systemer som præger vores arbejde og produkter.

DIT ANSVARSOMRÅDE
Som PHP backend-udvikler får du det overordnede ansvar for at kode fundamentet for vores
applikationer, herunder iOS, Android og web. Du anvender og eksperimenterer med de nyeste
teknologier på området for at udvikle inteligente og fremtidssikre løsninger.
Mere specifikt er dine arbejdsopgaver følgende:
Design og udvikling af omfattende backend-API og databaser
Viderekommunikation af API’en samt daglig samarbejde med hele udviklingsholdet
Administration og vedligholdelse af server og cloud opsætninger
Ansvar for at de tekniske løsninger lever op til vores høje ambitioner til: kvalitet, ydeevne,
skalerbarhed, pålidelighed, tilgængelighed, sikkerhed og nem vedligeholdelse

VI FORVENTER AT DU:
Har en relevant videregående uddannelse og hands-on erfaring fra lignenede stillinger
Trives med mange ansvarsområder og med at arbejde selvstændigt om koden
Har helt styr på moderne PHP og MySQL programmering
Har erfaring med REST/JSON API
Kender til blandt andet OOP, MVC, Web services, datamapper pattern med Doctrine, OAuth/
JWT, HTML, CSS, JS, PHPDoc, PSR, Composer, PHPStorm, Xdebug og git

VI TILBYDER
En fuldtidsstilling hvor du kan udvikle dig og præge dine arbejdsopgaver. Vi tilbyder en chance for
at være med i en virksomhed der er i rivende udvikling, og som står overfor en snarlig ekspansion
af både produkter og fysiske rammer.
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Du kan se frem til moderne faciliteter få minutters gang fra Lyngby Station, det nyeste inden for
hardware, og en masse goder blandt andet mandagsmorgenmad, Fastfood Friday, frugt- og
slikordning, fri fredagsbar og hyppige firmaudflugter.

OM OS
Vi er et softwarehus grundlagt i 2009, der i øjeblikket huser 20 ansatte. Vi sætter pris på en
hyggelig omgangstone med spil og fredagsbar, hvor alle kan være sig selv.
Vi udvikler kun egne apps og sites og har en iterativ tilgang til udvikling på alle vores projekter,
med særligt fokus på kvalitet, nyskabende teknologi og brugeroplevelse. Vores ideer og visioner
flyver højt, men vi er selv helt nede på jorden. Vi håber, du vil med på turen.

INTERESSERET?
Send os dit CV og en ansøgning til careers@amsiq.com. Vi interviewer kandidater løbende, så send
din ansøgning hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!
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