
 

Verdiskapning gjennom begeistring 

 

Senior frontend-utvikler 

Virksomheten er et konsulentselskap i god utvikling, lokalisert i Oslo sentrum med 25 ansatte. 
Tjenestespekteret er rådgivning, prosjektleveranser og systemforvaltning. De fleste leveransene baseres på 
OpenSource, Java eller .Net. Mobile løsninger er også et fokusområde.  

Vi søker etter erfaren frontend-utvikler med ønske om å styrke og videreutvikle vårt fagmiljø på dette 
området. Du trives i et uformelt miljø med kort vei til ledelsen, gode påvirkningsmuligheter, stor frihet til å 
skape fantastiske løsninger og til å forme din egen arbeidshverdag. 

 

Stillingen innebærer: 

� Løsningsutvikling i oppdrag for våre kunder 
� Holde seg faglig oppdatert på relevant teknologi. 
� Sørge for gode kunderelasjoner og høy kundetilfredshet. 
 
Du vil få brukt dine gode samarbeidsevner, din fagkompetanse og din erfaring til å bidra til at våre kunder får 
fremtidsrettede, funksjonelle og attraktive løsninger som understøtter deres forretning på en god måte. 

 

Krav til erfaring og kompetanse: 

Du må ha høyskole- eller universitetsutdanning og 3-5 års erfaring fra utvikling av brukergrensesnitt. 

� JavaScript, CSS, HTML, HTML5 og relevante rammeverk 
� Responsive Design 
� Erfaring med, og kunnskap om, nettleserkompatibilitet på ulike plattformer 
� Webutvikling med Java 
� Mobil utvikling (iOS, Android, Windows, kryssplattformverktøy som PhoneGap) 
 
I tillegg er det en fordel om du har erfaring fra 

� Open Source prosjekter 
� PHP, Python eller Ruby 
� Smidig og testdrevet utvikling 
 

Har du erfaring fra roller som interaksjonsdesigner eller systemarkitekt er det en fordel, men ikke et krav. Du 
bør ha erfaring fra deltagelse i alle faser i utviklingsprosessen. En god backend utvikler med interesse og 
kompetanse innenfor frontend er kanskje den meste riktige bakgrunnen.  

Du må ha solid teknologisk innsikt og samtidig evne til å tolke kundens situasjon. Vi er opptatt av at du har 
gode konsulentegenskaper, profesjonell fremtreden og vektlegger at du liker å omgås mennesker. Det er et 
krav at du behersker norsk og engelsk språk, både skriftlig og muntlig.  

 

Ytterligere informasjon 
 
Henvendelser om stillingen kan rettes til vår rekrutteringspartner Ingar Bakken pr e-post 
ingar.bakken@abcorg.no eller på telefon 920 29 017. 
 


