
Amero søger Juniorudvikler til PHP og MySQL udvikling

Amero

Markedsledende leverandør til detailhandlen

Amero er en konsulent og it-virksomhed, med en mission om at hjælpe detailbranchen med det perfekte 

kassesytem til at håndtere butikkens daglige salg, optælling og ajourføring af varer og produkter. 

Vi er et team på 10 medarbejdere, som sidder på kontoret i Aarhus, og hjælper vores kunder, både med 

hands on it, men i lige så høj grad med forretningsudvikling og forretningsforståelse. God service og 

grundighed er i højsædet hos Amero

Junior udvikler hos Amero ApS:

Som junior udvikler hos Amero får du muligheden for at lære fra vores senior udvikler, og selv være 

tovholder på selvstændige projekter, selvfølgelig med god opbakning og støtte, indtil du selv oplever dig som 

værende selvstændig. Vi forestiller os at du er studerende eller af anden grund søger deltidsarbejde.

Om dig:

Vi søger en ny kollega som skal være med til at udvikle software både til vores kunder og til vores interne 

systemer. Du har en interesse for udvikling, du behøver ikke være verdensmester, da du løbende kommer til 

at få sparring og vejledning fra vores senior udvikler.

Desuden er følgende en fordel:

● Erfaring med at bygge applikationer i PHP og MySQL.

● Basis erfaring med at arbejde i et PHP-framework (f.eks. Laravel, Symfony, CodeIgniter eller 

lignende).

● Basis erfaring med frontend udvikling i HTML, CSS og Javascript/JQuery/Angular/lignende.

● Du er opmærksom på detaljer og stræber efter at levere kvalitet.

Vi tilbyder:

● Et studie eller deltidsjob, hvor du arbejder mellem 10 til 15 timer om ugen, til den rigtige 

medarbejder mulighed for fuldtid.

● Praktisk erfaring med moderne udvikling i PHP og MySQL, hvor vi benytter moderne 

PHP-frameworks (typisk Laravel),  bruger Composer og Packagist, og generelt har en målsætning om 

at have en up-to-date tilgang til udviklingsarbejdet

● Deltagelse i løbende planlægning, implementering  og vedligeholdelse af god softwarearkitektur 

(bl.a. med teknikker som Domain Driven Design og Onion Architecture)

● Mulighed for at få erfaring med at kommunikere med andre systemer  - f.eks. webshops, 

økonomisystemer og CRM-systemer - igennem deres API’er med henblik på at lave forskellige former 

for integration mellem systemerne
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● Mulighed for at få erfaring med både WordPress og Prestashop og andre eCommerce applikationer

● Bliv en del af en succesfuld iværksætter virksomhed med store vækst mål for fremtiden, samt unge 

og innovative medarbejdere, med en gennemsnitsalder på kun 28 år,  som du kan lære meget af.

● Gode kollegaer og en uformel omgangstone

Tiltrædelse, løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er i udgangspunktet på 10-15  timer ugentlig indenfor tidsrummet kl. 08.00-17.00 - Aften 

arbejde kan forekomme, og der er mulighed for fuldtids ansættelse på sigt. Løn efter kvalifikationer og ifølge 

aftale mellem Amero og ansøgeren.

Ansøgningsfrist: 1 Maj 2017

Tiltrædelse: Efter aftale

Om Amero Aps:

Amero blev startet i marts 2011 og er i dag en af de førende i branchen indenfor retail-services til en lang 

række danske butikker og forretningskæder. Læs mere på vores hjemmeside www.amero.dk 

Interesseret?

Har vi vakt din interesse, og lyder det som om du kunne passe ind i teamet, så send din ansøgning og cv via 

vores hjemmeside: http://amero.dk/juniorudvikler/

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte forretningskonsulent Jakob Højland på 

jakob@amero.dk eller 77 34 34 80.

Ansøgninger vil blive behandlet løbende

Vi glæder os til at høre fra dig!
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