Intelligent Cycling is looking for a Full Stack Developer based in Denmark.

Jun 22, 2021 16:08 CEST

Vil du kode fremtidens cykel-software?
Har du fingeren på pulsen inden for dit fag og arbejder du lige så effektivt
hjemme som på kontoret? Så er du måske vores nye Full Stack Developer!
Intelligent Cycling er en dansk tech-startup, der har udviklet software, der gør
indendørs cykeltræning lettere, sjovere og mere effektiv siden 2016. Måske
kender du allerede vores software fra bikeholdet i din lokale Fitness World,
SATS eller en af de mere end 2000 andre fitnesscentre verden over, der
bruger vores software.
Vi er en lille virksomhed med højt til loftet og et team på 15 medarbejdere. Vi

har en flad organisationsstruktur, hvor samarbejde og kreativitet på tværs af
ledelseslag er en naturlig del af hverdagen, og hvor kolleger og kunder altid
mødes med den samme respekt og tillid.
Vi søger en Full Stack Developer og tilbyder en spændende fuldtidsstilling
med stor frihed under ansvar i en branche, hvor den teknologiske udvikling
går stærkt, og der er masser af mulighed for at prøve sig selv af.
Vi arbejder alle sammen hjemmefra, så du kan se frem til en hverdag uden
transporttid og med fleksibel arbejdstid. Selvom vi arbejder hjemmefra, har vi
et stærkt sammenhold i teamet og mødes flere gange om året til bl.a.
sommerfest og julefrokost!
Vi arbejder med…
•
•
•
•
•

ASP.NET MVC (Core i nær fremtid)
ASP.NET Web Services
HTML, JQUERY, AJAX, Bootstrap
SQL Server
Amazon Web Services, S3, EC2, CloudFront

Du kommer til at sidde med full stack udvikling fra databasedesign til web
API eller web frontend, implementering, integrering og vedligeholdelse af
tredjepartsprodukter via Rest API's og OAuth, performanceoptimering af store
datamængder og udvikling af unittests samt integrationstest.
Du…
•
•
•
•

trives i et remote team.
arbejder selvstændigt og er selvkørende, også fra dit
hjemmekontor.
nyder at sætte dig ind i eksisterende teknologi.
er en struktureret koder med et godt overblik og fokus på
stabilitet, kvalitet og fremtidssikring!

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med store datamængder,
serverskalering og optimering, samt har erfaring med Amazon S3, EC2 og
Cloudfront.

Cykelerfaring er et plus, men ikke et krav!

Søg stillingen hvis du drømmer om…
•
•
•
•

en hverdag med mere frihed og fleksibilitet!
at udvikle innovativ software og sætte dit eget præg på dit
arbejde.
at blive en del af et nørdet, internationalt fællesskab med et
stærkt sammenhold!
at have fingeren på pulsen med den nyeste teknologi i et job,
hvor der er kort fra ide til handling!

Send din ansøgning til contact@intelligent-cycling.cominden d. 22/8 kl.
12.00 og kontakt os, hvis du har spørgsmål til stillingen. Løn efter
kvalifikationer.
Du kan lære os bedre at kende på intelligent-cycling.com
Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Intelligent Cycling® develops indoor cycling software that keeps riders
motivated and moving. Recommended by industry giants like Wattbike®,
Bodybike®, Schwinn®, and Keiser®, the Danish company is at the forefront of
its industry.
Intelligent Cycling focuses on digital training solutions that meet the needs
of club owners, instructors, and club members, both in and outside of the
studio.
Services include an intuitive and user-friendly workout platform, on-demand
content, streaming of live virtual classes, and VR-ready immersive indoor
cycling adventure, The Journey.
Intelligent Cycling® software is used in fitness clubs, gyms, and private
homes all around the world.

