Tech Lead til ansvarsfuld stilling hos
Iterator IT i Aarhus
Hos Iterator IT har du har muligheden for at arbejde med dygtige kollegaer, de mest aktuelle teknologier
og IoT projekter, i en ung og uformel t-shirt-og-sokker kultur - lige i hjertet af Århus.
Om Iterator IT:
Iterator IT er en ung virksomhed med 19 ansatte, som har skabt en kraftig vækst ved at specialisere sig i
IoT end-to-end løsninger i en størrelsesorden der varierer fra hurtige prototyper til internationale enterprise
IoT løsninger. Vi er med fra idéfasen og konceptudvikling, til implementering og drift. Vi arbejder hele vejen
fra device til GUI.
Arbejdsområde:
Vi kan tilbyde dig en spændende stilling, hvor du, i samarbejde med vores CTO, skal tage ansvar for flere
af virksomhedens projekter. Vi udfører opgaver på mange niveauer inden for IoT, mobil, web, og machine
learning. Vi arbejder i skyen med hele paletten af Azure værktøjer. Hos Iterator IT har vi det datalogiske
fundament i orden og bruger aktivt vores tekniske indsigt og udsyn til at vælge de rette teknologier og
løsninger til projekter. Derfor skal du være klar på hele tiden at skulle sætte dig ind i nye teknologier.
Kvalifikationer:
Vi ser helst at du kan arbejde full stack og har en uddannelse på niveau med en IKT-ingeniør eller datalog.
Her er et udpluk af den teknologi stack som vi arbejder med. Du skal gerne være godt kørende i de fleste af
dem for at kunne følge med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angular, TypeScript
React/Redux
NoSQL, SQL
Machine Learning
C#
SOLID principperne og gængse patterns
Microsoft Azure / PaaS
Azure IoT Hub
App udvikling (Native, Ionic, React Native)

Synes du at ovenstående lyder som noget for dig? Så send os dit CV til thomas@iterator-it.dk.
(Du behøver ikke sende en ansøgning - vi vil meget hellere snakke med dig:-) )

Kontaktperson:
Thomas Gulddahl Pedersen
Tlf: 60 65 65 28
mail: thomas@iterator-it.dk
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