AMBITIØS ANDROID-PRAKTIKANT TIL LOVLA.DK
Er du på jagt efter en praktikplads, hvor du får et stort medansvar og kan fordybe dig i din kode?
Et sted hvor, innovation, fokus på kvalitet og agilitet går hånd i hånd med sjove kollegaer,
overdådigt game-room og sociale arrangementer?
Så er Amsiq det perfekte sted for dig! Vi er et ambitiøst softwarehus, der udvikler innovative digitale
produkter i form af en dansk og en international datingplatform. Med vores seneste lancering af
www.lovla.dk, er vores mission ganske simpel: Vi vil være nr. 1 i digital brugeroplevelse, og vi vil meget
gerne give dig muligheden for at komme med på rejsen mod toppen.
OM PRAKTIKKEN
Der er fart over feltet når vi hver dag arbejder på tværs af kompentencer og med vores flade
organisationsstruktur, vil du opleve at der sjældent er langt fra idé til release. Sammen med 10 andre
kollegaer, kommer du til at løfte i flok og vi går aldrig nogensinde på kompromis med kvaliteteten af
brugeroplevelsen - vi skaber nemlig for brugeren først.
PRAKTIKKEN ER FOR DIG, DER
Er passioneret omkring softwareteknologi og ikke kan holde fingrene fra Java og Kotlin
Er motiveret til at lære en masse nyt og blive en af de bedste Android-udviklere
Vil blive klogere på distribuerede systemer, git, MVC, Realm, RxJava, Firebase, Retrofit m.m.
VI TILBYDER
En praktikperiode med masser af udvikling! Her bliver du en aktiv del af teamet og du er aldrig alene om
opgaverne. Du arbejder på aktuelle projekter sammen med de erfarne udviklere, i et mindre og agilt
team. Det giver en fed og unik mulighed for at se din teori live. Og kedelige praktikantopgaver… Dem
kender vi ikke til!
Klarer du dig godt, så er der en stor mulighed for at blive en fast del af Amsiq-teamet efterfølgende.
Du kan også se frem til moderne faciliteter, blot et stenkast fra Lyngby Station og det nyeste gear inden
for tech. Vi har en sjov, åben og uformel omgangstone med plads til alle, og tilbyder en masse lækre
goder såsom:
Fri morgenmad om mandagen
Stort friskbragt frokostbord hver dag
Fredagsbar, der både byder på øl, bobler og drinks
Frisk frugt til de sunde og en slikautomat til de sukkertrængende
Fuldt udstyret game room med alt, hvad hjertet begærer
Sjove udflugter ud af huset med Hovedstadens sjoveste kollegaer
INTERESSERET?
Send en kort motiveret ansøgning, CV, karakterblad, og eksempler på software projekter du har været
involveret i. Du sender det til os på careers@amsiq.com - Vi glæder os til at høre fra dig!
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