Er du KRAFTVAERKs upcoming IT-talent ?
IT-konsulenthuset Kraftvaerk i København søger en studentermedhjælper med tiltrædelse snarest
muligt. - Vil du afprøve dine kræfter og være med hvor det tæller, så se nærmere her…

Vi tilbyder

en fremtid med gode udviklings-

Du er i gang med at uddanne dig inden for IT og

Arbejdsopgaverne.

muligheder og et alsidigt arbejde blandt et hold af

softwareudvikling og brænder for at prøve kræfter

indgå på lige fod med de andre i dit team, dog med

engagerede kollegaer. Du kommer til at indgå i ét af

med din teori i praksis. Din ambition er at være dygtig

en dygtig mentor ved din side. Arbejdsopgaverne vil

vores teams, hvor du får berøring med udvikling og

inden for dit felt, men er formentlig kun på

typisk være analyse og specifikation af opgaverne,

integration med primær fokus på back-end. Hver

bachelorniveau nu. Vi forventer, at du er iderig og har

implementering og kvalitetssikring.

team har sine faste kunder, så du vil få kenskab til alle

en stærk logisk sans, samt tør tage ansvar.

Du kommer til at

led under en leverance, samt kundepleje.

Send din ansøgning samt CV til HR-konsulent Signe Lauridsen på signe.lauridsen@kraftvaerk.net. Vi tager løbende kandidater til samtale. Spørgsmål på tlf. +45 2222 7003.
Kraftvaerk er en førende virksomhed inden for softwareudvikling, der primært har med integration og webløsninger at gøre. Vi programmerer skræddersyede løsninger bygget
fra bunden indenfor .Net, C# og MS SQL Server. På Kraftvaerk.net/cases kan du læse mere om de løsninger, vi har lavet.
Vores ansatte er vores vigtigste ressource og vi arbejder derfor konstant på at forbedre deres kompetencer. Vi går op i resultater og relationer, hvilket også afspejler sig i vores
arbejdsprocesser. Kunden er altid vores primære fokus og vi stiller os kun tilfredse med det allerbedste. Derfor kommer alle ansatte igennem vores kompetenceudviklingsprogram
KV Academy, der sikrer, at kvaliteten af vores arbejde altid er i top. Ud over interessen i vores medarbejdere har vi i 2013 indgået et samarbejde med organisationen Familier med
kræftramte børn, da vi har en filosofi om, at hvis man har ressourcerne skal man dele med dem der ikke har. Se mere om Kraftvaerks aktiviteter på facebook.com/Kraftvaerk.

