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.Net / C# systemutvecklare konsult
Description
Är du en nyfiken och vass systemutvecklare med fokus på C# och .Net? Vi
tycker att det är viktigt att du ska få arbeta med de saker som du tycker är
kul och ser till att matcha det mot våra kunders behov.

Hiring organization
Veroveli AB

Date posted
2 maj, 2019

Din roll
I din roll som konsult kommer du att vara en central spelare i vårt lag. Du är vårt
ansikte hos kund och det är din kompetens som driver både oss och våra kunder
framåt.
Vårt erbjudande
Vi är ett företag som vill vara nära våra medarbetare och bygger vår framtid
tillsammans. Med en trygg grund i vilka vi är och våra värderingar står vi stabilt för
utveckling och kvalitet i leverans till våra kunder.
Som anställd hos oss får du ta del av våra goda villkor, försäkringar och förmåner.
Läs mer här
Du är
Vi söker dig som har passion för och tycker att det är kul med systemutveckling. Vi
kommer att ta vara på din kompetens, hjälpa dig att utvecklas och hitta givande
uppdrag. I utbyte mot det vill vi att du har minst tre års arbetserfarenhet inom C#
och .NET. Det kan även vara bra om du har olika närliggande kompetenser inom
t.ex. Core, SQL, webb och annat relaterat.
Vi vill att du ska kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska, båda i tal och
skrift.
Vi är
För oss på Veroveli är det viktigt med en balans i livet mellan arbete och fritid. Vi
alla brinner för våra expertområden och förväntar oss samma sak från dig. Att trivas
på jobbet och ha roligt samt vara engagerad och vilja utveckla sig är andra
gemensamma nämnare för oss.
Intresserad?
Ansök nu så tar vi kontakt med dig inom kort!
Frågor
Har det dykt upp några frågor om oss? Kontakta Mikael Axland 070-888 01 70
mikael@veroveli.com
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