JOBANNONCE
Udvikler til {
House of Code
Odense(C)
}

{
House of Code søger udviklere til vores Odense-team. Du bliver en del af et ambitiøst
hold af eksperter inden for hver sit felt, der presser grænserne for det mulige og
stræber efter at levere de bedste produkter.
Vi er en ung og hastigt vækstende app-bureau fra 2014 med 10 ansatte fordelt på
kontorer i Odense og Aarhus. Som ansat i House of Code får du masser af ansvar, men
vi forventer også at du har et personligt drive og engagement, der matcher vores
ambitioner. Der er højt til loftet og plads til forskelligheder i House of Code, og
vi værdsætter åbne personligheder og initiativtagen.
House of Code rådgiver omkring og udvikler højkvalitets-apps til alle typer platforme.
Vi arbejder med brugeroplevelser, hardwareintegration (f.eks. beacon-teknologi),
frontend- og backend-udvikling samt projektstyring.
Hos House of Code elsker vi apps. Vi udvikler til Android, Windows, iOS, watchOS og
TVOS. Vi sætter en ære i at udnytte platformenes funktioner til det yderste: Push,
flydende interfaces, lokationstjenester, real-time opdateringer, beacons og custom
UI’s.
}

www.houseofcode.io
info@houseofcode.io
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Som ansat i House of Code forventer vi at du:
01
02
03
04
05
06
07

Leverer løsninger af høj kvalitet
Fungerer som sparringspartner for dine medarbejdere
Diskuterer best practice med resten af holdet
Tager initiativ
Råber op og arbejder koncentreret
Styrer dine egne projekter
Er i stand til at lære fra dig

Som udvikler i House of Code skal du:
01 Programmere i Java, Objective-C, Swift m.fl.
02 Arbejde op imod API’er
03 Samarbejde agilt med kunder

House of Code tilbyder:
01
02
03
04
05
06

Et åbent arbejdsmiljø med frihed under ansvar og en stejl læringskurve
Arbejde med de nyeste teknologier og platforme, og plads til eksperimenter
Central placering i Odense
Pension og bonusordning
Spillemaskiner, poolbord, chill out- og sofaområder
Specialøl til fredagsbaren

Om House of Code()
House of Code er specialister i iOS, men arbejder lige så sikkert i Android og på
Windows Phone. Vores klienter tæller bl.a. Stofa, Colourbox, Forsvaret, Panodil,
Jensens Bøfhus og Kræftens Bekæmpelse.
Vores mission er at udvikle højkvalitets-apps, der skaber værdi for kunden. Vi tror på
frihed til vores kunder og medarbejdere, og vi giver fuld kontraktfrihed og ejerskab
til kildekoden.
Har du spørgsmål til stillingen, bedes du kontakte:
CTO {
Gert Lavsen
gert@houseofcode.io
}
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