PHP / DRUPAL UDVIKLER TIL B-2-B E-COMMERCE PLATFORM
-

Har du skills og drive til at komme med på holdet?

OM STILLINGEN
Er du en talentfuld Drupaludvikler, der elsker at løse problemer, nyder at udforske nye teknologier og
altid er klar til at lære nyt? Trives du også i UI/UX-landskabet og ved du, hvordan man opbygger
custom moduler i Drupal? Så kan du meget vel være den, vi leder efter.
Bording Danmark A/S ansætter lige nu 1-2 nye udviklere til vores digitale team med base i Aarhus.
Som udvikler vil du være med til at opbygge indbydende og brugervenlige B2B-portaler til vores
kunder inden for mange forskellige brancher. Der kan være flere indgange til den/de ledige stillinger:
Du kan være en talentfuld juniorudvikler med kun få års erfaring, men ivrig efter at lære nyt og klar til
at udvide dine webstack-kompetencer. Eller du kan være seniorudvikler med flere års erfaring på
udkig efter nye udfordringer.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke vigtig for os - i stedet er vi interesserede i dine evner og
din personlighed.
HVAD VI LEDER EFTER (HVIS DU IKKE KAN SÆTTE HAK VED DET HELE ALLEREDE NU, SÅ
GÅR DET NOK - BARE DU ER INDSTILLET PÅ AT LÆRE!)
•

Det vil være en kæmpe fordel, hvis du har erfaring med Drupal (helst Drupal 8 engineering,
herunder core development, moduludvikling og udvikling af websites)

•

Hvis du også har arbejdet med Symfony2, er du rigtig godt kørende

•

Derudover kommer du nok ikke uden om JavaScript og MySQL

•

Erfaring med moderne PHP webudvikling (PHP, RESTful APIs og / eller JSON) foretrækkes

•

Erfaring med HMTL5 og CSS3 foretrækkes

•

Vi ser også gerne, at du kan arbejde i Linux-miljøer

•

Det vil være fedt, hvis du har erfaring med DevOps-automatisering, Elasticsearch og open
source versionsstyringssystemer (fx SVN, git)

•

Du taler og skriver flydende dansk og eller engelsk

DIN PROFIL
Som nævnt, kan der være mange forskellige indgange til jobbet. Vigtigst af alt forventer vi, at du er
fuld af drive og initiativ og godt humør. Vi vil desuden sætte pris på, hvis du kan nikke genkendende til
følgende:
•

Du har talent for at lære nye processer, arbejdsgange og systemer

•

Du er resultatorienteret og hårdtarbejdende, men besidder også en god mængde humor

•

Du kan arbejde selvstændigt men holder af at være del af et stærkt team.
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DET FÅR DU HOS OS
Den rette kandidat får et fleksibelt job i et inspirerende miljø, hvor der sættes pris på medarbejdere,
som tager initiativ og ønsker at udvikle sig. Hos os må det godt være sjovt at komme på arbejde,
samtidig med at man får udfordret og udviklet sine fagliglige kompetencer.
OM BORDING DANMARK A/S
Bording Danmark A/S, er en del af F.E. Bording Group, der er børsnoteret på NASDAQ OMX
Copenhagen og omsætter for ca. 650 mio.kr. I Bording Danmark A/S arbejder 90 motiverede
medarbejdere, der samarbejder med en række af Danmarks største virksomheder, offentlige kunder
og finansielle institutioner. Bording Danmark A/S har en stærk økonomi og investerer i nye potentielle
forretningsområder, herunder det digitale marked. Bording Danmark A/S er en virksomhed, der tager
socialt og humanitært ansvar. Trivsel og udvikling er nøgleparametre i vores virksomhed. Der støttes
op om relevant uddannelse og virksomheden ser deltagelse i faglige forretningsnetværk som et aktiv,
for både medarbejdere og virksomhed.
ANSØGNING
For yderligere spørgsmål vedr. stillingen kan du kontakte Digital Manager, Rasmus Nørholm, på
telefon: 28 26 48 81.
Lyder det som noget for dig? Send ansøgning og CV til ran@bording.dk hurtigst muligt og senest d.
19. november 2018.
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