FynBus søger
Systemudvikler
Til nuværende og kommende opgaver har vi brug for at styrke vores Teknisk IT funktion med en systemudvikler.
FynBus indsamler hver dag masser af data om busser og taxier, der udfører kørsel for FynBus, og de skal sammen med
oplysninger om kundernes rejser og andre data samles i FynBus’ datawarehouse.
Du bliver en del af et mindre udviklingsteam, der fra forskellige datakilder skal samle informationer, der kan være med til
at kvalificere slutbrugernes beslutningsgrundlag. Løsningerne skal udvikles i tæt samarbejde med FynBus’ planlæggere,
analysemedarbejdere og markedsafdeling.
Ud over udviklingen af FynBus’ datawarehouse indebærer jobbet videreudvikling af andre af vore systemer f.eks. indenfor
Flextrafik, hvor vi driver vort eget planlægningssystem.
Fagligt er du:
•
Ingeniør, datalog, datamatiker eller tilsvarende teknisk uddannelse.
•
Godt kendskab til opbygning, drift og vedligeholdelse af SQL-databaser, xml og netteknologier.
•
God til at se sammenhænge i data, indeksere og dokumentere din kodning så den kan deles med kolleger
•
Fokuseret på at finde formidle de bedste løsninger for vores kunder og samarbejdsparter
•
Effektiv, systematisk og god til projektarbejde
Personligt passer du ind på holdet, hvis du er:
•
Initiativrig med meninger, selvstændig, men en god sparringspartner
•
Fuld af godt humør, også når vi har travlt
•
Forandringsparat med blik for nye muligheder
•
Lidt på vej i dit karriereforløb
Hvis du er den rigtige, får du:
•
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem den forhandlingsberettigede organisation
og Kommunernes Landsforening.
•
37 timers arbejdsuge med flekstid
•
Mulighed for at prøve dig selv i et mangesidet job
Vi forventer at holde samtaler i uge 3, og din ansøgning skal være os i hænde senest den 14. januar 2017.
Ansøgning sendes pr. e-mail til job@fynbus.dk mærket ”Systemudvikler”.
Yderligere oplysninger om jobbet kan du få hos:
IT-chef Søren Junker, tlf. 6311 2259 mail sj@fynbus.dk

FynBus er en offentlig myndighed, ejet af kommunerne på Fyn og Region Syddanmark, der er
ansvarlig for planlægning og udførelse af den kollektive trafik på Fyn, se nærmere www.FynBus.dk

