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Er du vår nye systemutvikler?

I Trainor jobber vi kontinuerlig med utvikling og optimalisering av våre tekniske
løsninger. Som en del av vårt utviklerteam, vil du ta del i alt fra større prosjekter
til mindre vedlikeholdsoppgaver.

Vi søker etter et ekte kodehode med engasjement for faget og ønske om å
skape brukervennlige løsninger. Du må være åpen for å tilegne deg ny
kunnskap innen nye teknologier og kontinuerlig utfordre deg selv som
utvikler. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for
personlig og faglig utvikling i et engasjert og tverrfaglig miljø.



Kjenner du deg igjen i beskrivelsen under? Da ønsker vi å høre fra deg snarest - også
du som er nyutdannet!

Viktige arbeidsoppgaver

• Utvikling av nye webbaserte løsninger
• Videreutvikling og vedlikehold av eksisterende løsninger
• Jobbe innovativt og fremtidsrettet
• Være en sentral del av vårt utviklerteam

Dine kvalifikasjoner

• Høgskoleutdanning innen IT. Relevant og god erfaring og
generell "smartness" kan eventuelt erstatte utdanningskrav.

• Du er en dyktig og oppdatert systemutvikler med generelle
kunnskaper innen programmering

• Du kan objektorientert og/eller funksjonell programmering
• Du behersker Java og/eller Scala, men er åpen for å lære nye

teknologier
• Du behersker HTML og Javascript, og har kjennskap til frontend

rammeverk, som for eksempel. Angular, Ember eller React.

Personlige egenskaper

• Du evner å jobbe både selvstendig og i team
• Du brenner for å bygge tekniske løsninger som brukes av andre
• Du har teknisk kompetanse, men også øye for brukervennlighet

og smarte løsninger
• Du snakker og skriver både engelsk og norsk svært godt

Nøkkelord: Java, Scala, Systemtvikling, Microservices, HTML, Angular, Docker,
Cassandra, SQL

Stillingstype: Fast, Heltid

Stillingsbrøk: 100%

Søknadsfrist: 1. mai 2017



Dedikert til sikkerhet.
Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30
år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital
opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som
imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med
myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som
alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele
tiden dedikert til sikkerhet.
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