
Frontend-‐udvikler	  søges	  til	  Amino	  	  
	  
Amino,	  Danmarks	  førende	  iværksætterportal,	  søger	  en	  sulten	  frontend-‐udvikler	  
der	  kan	  sparke	  røv.	  
	  
Din	  rolle	  i	  Amino:	  
	  
Du	  vil	  blive	  en	  del	  af	  et	  mindre,	  yderst	  kompetent,	  team	  som	  skal	  skabe	  gode	  
oplevelser	  for	  de	  mange	  daglige	  besøgende	  på	  vores	  iværksætterportal.	  
	  
Din	  primære	  opgave	  vil,	  udover	  at	  levere	  en	  velstruktureret	  kode	  af	  høj	  kvalitet,	  
også	  være	  at	  fokusere	  på	  at	  gøre	  det	  ud	  fra	  en	  brugers	  synspunkt.	  
	  
Vi	  arbejder	  i	  et	  mindre	  Scrum-‐team,	  hvor	  alle	  er	  involveret	  i	  udviklingen	  af	  sitet.	  
Vi	  er	  problemløsere,	  som	  hele	  tiden	  arbejder	  på	  at	  forfine	  udviklingsprocessen	  
og	  er	  ikke	  bange	  for	  at	  prøve	  noget	  nyt.	  	  
	  
	  
Dine	  skills:	  
	  

-‐ Du	  er	  en	  haj	  til	  HTML5,	  CSS,	  JavaScript,	  jQuery	  (eller	  andre	  frameworks).	  
-‐ En	  team	  player	  som	  kan	  lide	  at	  diskutere	  løsninger	  og	  idéer.	  	  
-‐ Sjov	  at	  arbejde	  sammen	  med.	  
-‐ Er	  nysgerrig	  og	  hurtig	  til	  at	  lære.	  
-‐ I	  stand	  til	  at	  se	  produktet	  fra	  en	  brugers	  synspunkt,	  med	  fokus	  på	  UI.	  

	  
	  
Bonus	  skills:	  
	  

-‐ Kendskab	  til	  C#	  og	  .NET.	  
-‐ Har	  erfaring	  med	  responsive	  web	  design.	  
-‐ Trives	  med	  at	  arbejde	  i	  et	  mindre	  agilt	  team.	  
-‐ Kendskab	  til	  Scrum-‐processen	  og	  agil	  udvikling.	  

	  
Du	  er	  eventuelt	  uddannet,	  men	  vi	  kigger	  mere	  på	  din	  faglige	  kunnen	  og	  dit	  drive	  
og	  personlighed.	  Det	  du	  ikke	  er	  så	  skarp	  på,	  skal	  vi	  nok	  lære	  dig.	  	  
	  
	  
Vi	  tilbyder:	  
	  
Amino	  er	  Danmarks	  største	  iværksætterportal	  som	  er	  startet	  af	  
serieiværksætteren	  Martin	  Thorborg.	  
	  
Amino	  er	  et	  mindre	  firma	  med	  6	  ansatte,	  men	  deler	  kontor	  med	  firmaerne	  
Dinero	  og	  Agera	  i	  superfede	  lokaler	  på	  Hillerødgade	  på	  Nørrebro.	  
	  
Udover	  et	  sjovt	  og	  dynamisk	  arbejdsmiljø,	  tilbyder	  vi	  også	  massageordning	  og	  
frokostordning.	  	  



Ansøg	  stillingen	  via	  dette	  link:	  
https://dk.elvium.com/positions/437/c/applications/new	  	  
	  
Har	  du	  spørgsmål	  til	  stillingen,	  kan	  du	  sende	  en	  mail	  til	  thomas@amino.dk	  
	  
	  
Ansøgningsfrist	  er	  1.	  april	  2014.	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  høre	  fra	  dig.	  
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