Spennende sommerjobber – Vurderer du en karriere innenfor programmering?
Kunne du tenke deg å oppleve hvordan det er å jobbe med programmering? Har du lyst på relevant
erfaring?
Nå har du muligheten til å bli medlem av vårt utviklingsteam gjennom sommeren og få en
smakebit på hva det innebærer å jobbe med utvikling.
Som sommerstudent hos oss vil du bli del av en utviklingsavdeling som skaper produkter for å
levere TV og video over flere mulige plattformer ( Internett TV, Kabel og Satellitt TV, etc), og du vil
finne et miljø med kollegaer som drives av skapervilje og teknologiutvikling. Vi liker å utvikle
produkter som er «bedre enn de som allerede eksisterer», lære og ta i bruk ny teknologi og ligge i
forkant av en bransje som allerede i dag er inne i en rivende teknologisk utvikling.
Hvis du liker å programmere og se resultater, kan du bli med oss en sommer for å se hvordan vi
jobber. Hos oss vil du bli del av et internasjonalt team av likesinnede som vil gjennomføre ett
prosjekt fra start til slutt, og bli eksponert for alle faser av et utviklingsprosjekt.
Gjennom en sommer hos oss vil du hovedsakelig jobbe med:





Design av programvare
Java og C++ programmering
Multimedia-teknologi
Prosjektgjennomføring

Dersom dette høres interessant ut, send oss en søknad der du skriver litt om deg selv og dine
interesser.
Send CV, karakterutskrift og søknad merket «Sommerjobb 2018» til steffen.olsen@appeartv.com
innen 20. November 2017, eller ta kontakt med Steffen Olsen på +47 2411 9020 for mer
informasjon.
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