REACT/BACKEND UDVIKLER TIL FULDTIDSSTILLING
Hvad søger vi?
Vi søger en dygtig custom PHP backendudvikler med erfaring i React og Javascript til en
fuldtidsstilling i vores Custom PHP-afdeling i Morning Train, som består af chefudvikler Bjarne
Bonde og fem andre dygtigere programmører.

Hvem er du?
Du er en ambitiøs code wizard, som har minimum et par års erfaring med programmering i
praksis. Du har måske læst en software uddannelse, eller så er du selvlært. Det vigtigste er bare,
at du kan dit craft.
Overordnet set er du et digitalt talent med erfaring, som ønsker at udvikle sig endnu mere. Du
er ambitiøs og sulten for at dygtiggøre dig endnu mere sammen med vores digitale specialister.
Du ved, hvad du kan, og du er åben omkring, hvad du føler du mangler i dit skill-set.
Udover det så så er du et socialt væsen, som elsker en fed åben iværksætterkultur med højt til
loftet i en hæsblæsende vækstvirksomhed, som er vækstet 80% bare i 2018.

Hvad kan du?
Det er et krav, at du kan/har følgende;
-

Du er i stand til at jonglere mellem flere projekter på en gang
Du er i stand til at analysere komplekse ting men forklare dem, så din mor kan forstå det
Solid praktisk erfaring med basis-teknologierne PHP, MySQL, Javascript og React.
Indgående kendskab til HTML5 og CSS3.
Beherskelse af objektorienteret programmering, MVC, git og API-udvikling.
Du kan indgå i et team og samarbejde

Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring med Laravel og MEAN stack (http://mean.io/ )
I forbindelse med din ansøgning og CV, så vil du automatisk få tilsendt en backend challenge. I
forbindelse med din løsning af denne, så kigger vi mere på talentet & potentialet end erfaringen
med den præcise type af opgave.

Hvilke løsninger kommer du til at lave som backendudvikler hos Morning Train?
Som backendudvikler kommer du til at arbejde med en række ambitiøse virksomheder.
Vi udvikler fx:
-

Bookingsystemer
Større handelsplatformer
Personale intranetter
SAAS-løsninger
Komplekse custom-made webshops

Hvilken type virksomhed er Morning Train?
Morning Train er et digitalt bureau i Odense, som har 25 specialister ansat. Vi er på 4 år vokset
fra 4 mand til 25 mand, og vi har etableret os som et af de førende bureauer i byen inden for
design, programmering og online marketing.
Ligeledes er vi kendt for vores virksomhedskultur, som er blevet beskrevet i pressen ved
forskellige lejligheder. Vi er kendetegnet som en arbejdsplads, som former fremtidens
specialister, og en arbejdsplads som går den ekstra mil for medarbejderes trivsel.
Det gør vi bl.a. ved månedlige virksomhedsevents, ugentlig betalt sport i arbejdstiden samt
kvartalsmæssig 1-1 samtaler. I den sammenhæng blev vi i foråret 2018 nomineret som
Syddanmarks nr. 2. Sundeste Arbejdsplads.
Hvad får du ud af at arbejde som backendudvikler i Morning Train
-

Du får tilknyttet en chefudvikler som mentor for at sikre din egen fortsatte udvikling
Lækker kantineordning fra formiddag til eftermiddag
1 times betalt motion i arbejdstid hver uge
Mulighed for deltagelse i månedlige teambuilding events
En hurtig læringskurve i et ungt team
Blive en del af et af Odenses helt store IT væksthistorier

Hvad venter du på? Vi opstarter løbende nye forløb, når den rigtige kandidat finder vej
Hvis du er kommet hertil, så må der være noget i dig, som synes denne stilling er bare lidt
spændende! Send os en ansøgning med CV via jobformularen, og du vil automatisk få sendt en
”challenge”, som er næste trin på rejsen til en samtale hos Morning Train.

