Navo ApS
Et netværk af webshops
https://www.navo.dk

Full Stack Udvikler
Brænder du for at udfordre dig selv inden for nytænkning og udvikling af IT teknologier? Så har
du mulighed for at udvikle dine kompetencer hos NAVO Group.
Du er en god hold spiller samt kan arbejde alene, resultatorienteret og trives i et hurtigt tempo,
der sigter mod at udvikle de bedste software løsninger på markedet.

NAVO Group er en international handels virksomhed som ejer og driver en række forskellige
webshops, der drives i både Danmark, Norge og Sverige samt internationalt.
Vi er i en rivende udvikling, hvor vi blandt andet har travlt med at optimere og udvikle
eksisterende shops, samtidig med, at vi starter nye webshops op i hele verden.
Her søger vi en udvikler, der kan være med til at automatisere arbejdsprocesser og tage
ejerskab i at løfte virksomheden til nye højder.
Du har forståelse for at kæde teknologier sammen, så de virker på tværs af hinanden.
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Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
Procesoptimering
Integration af forskellige teknologier
Innovation i forhold til nye tiltag som giver glade kunder
Din profil
.NET (ASP.NET / C#), CSS3, JavaScript, HTML5, jQuery
API-Arkitektur
Du er god til at formulere dig skriftligt på dansk og engelsk
Elsker udfordringer og har et godt drive
Hos os får du mulighed for at:
Være med til at udvikle en forretning internationalt og teste egne grænser
Du er herre i eget hus og har frie hænder til at vælge processer mm.
Arbejde hjemmefra i det omfang det giver mening
Arbejde på tværs af lande og teknologier
Du får direkte indflydelse på teknologier og udvikling
Blive en del af et mindre team, og et af verdens bedste arbejdsmiljøer
Udvikle din karriere ved blandt andet kurser
5 ugers ferie og 5 feriefridage
Fleksible arbejdstider
Velfungerende frokost ordning
Arbejdsstation med super PC og 3 skærme
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Om NAVO GROUP
Vi er et team på 6 ansatte fordelt i en økonomi, support & salg, samt marketing/udviklings
afdeling. Du vil blive en del af marketing/udviklings afdelingen.
Vi har pt. 12 webshops online og forventer at lancere 3 nye i 2019. Alle vores shops ligger hos
DanDomain, og sælger varer inden for 3 brancher: Autobranchen, Health Care og
Sikkerhedsbranchen.
Send din ansøgning og CV samt billede mærket “Full-Stack” til: cl@navo.dk
Arbejdet udføres på:
Glasmagervej 38A – 4684 Holmegaard
Sidste frist for ansøgning: 28-01-2019 (vi holder samtaler løbende).
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