Ny back-end udvikler søges
Om Kaplan
Kaplan er Skandinaviens leder i Loyality Management og driver nogle af de største
loyalitetsprogrammer i Norden. Vi er eksperter i omnichannel, kundeoplevelser og arbejder med
indsigter fra mere end 8 millioner nordiske forbrugere. Vi leverer strategier, analyser, kreativ
kommunikation og teknologiske løsninger med målet i sigte, at vores kunder opnår loyale
kunderelationer. Kaplan har kontorer i centrum af Stockholm og København.
Vores kontor i København åbnede i 2013 og befinder sig derfor stadig i en spændende
entreprenantfase. Vi udvikler os hele tiden og vokser med en enormt hastighed. Du vil derfor let få
en uerstattelig rolle i vores team, da vi giver dig ansvar og frie rammer til at udvikle dig som
projektleder.

Bliv vores nye udvikler
Hvis du ønsker at få mere erfaring, som en ambitiøs Back-End Udvikler i forlængelse af dit studie,
så tilbydes du hermed den rette stilling. Vi søger følgende kompetencer:
•
•
•

En relevant uddannelse indenfor IT, Data og/eller programmering, som f.eks. en
kandidatgrad indenfor softwareudvikling eller nært beslægtet, med fokus på
programmering / databaser
Et problemløsende mind-set, som er åben for nye udfordringer
Evnen til at kunne forklare processer og eksekvere løsninger

Dine muligheder
Du tilbydes en mulighed for at kickstarte din karriere som Back-End Udvikler. Rammerne er skabt
for, at du som udvikler har de bedste redskaber, som du videre kan benytte i dit arbejde hos os.
Vi sørger for en stejl indlæringskurve og et professionelt samarbejde med nogle af Danmarks
dygtigste eksperter inden for loyalitetsledelse og marketingtransformation.
Du vil komme til at arbejde med kunder som TV2, KILROY Travel, CIRKEL K samt andre.
Vi tilbyder en dynamisk og spændende hverdag i hjertet af København, samt en konkurrencedygtig
kompensationspakke.

Ansøg
Hvis du kan se dig selv som den nye Back-End Udvikler, som ønsker at blive en del af noget
spændende, dynamisk og nyt, så grib chancen og send en ansøgning samt dit CV til:
Headhunter Stephen Collins,
Mob. 28 96 99 22
E-mail: sc@totem.dk
Ansøgningsfrist: Straks, da samtaler til stillingen afholdes løbende.

