int main (int argc, char *argv[])
{

ˈEn hyllning till dig som är
Riktig programmerare:ˈ
”Nörd, säger dom om dig. Men du bär uttrycket stolt. För
du vet.
Du vet att om nånting ska bli mer än mediokert måste man
bemästra flera programmeringsspråk, och kunna välja rätt
språk för varje specifik lösning. Då kan något varaktigt
skapas. Nåt som verkligen fungerar och som är vackert
även under ytan. Så du låter dom hållas. För du vet. Du
programmerar på riktigt.”
if (realProgrammer == true)
{
”
Vi vet precis hur du känner. Det Data Ductus som
idag är 170 anställda och har spetsuppdrag på
flera kontinenter är byggt av just sådana som du.
Det är förmågan att förstå kundernas verksamhet
och att verkligen leverera kundnytta som gjort
att vi vuxit stadigt sedan starten 1989 och nu
står på tröskeln till något riktigt stort.
Och det är här du kommer in:”

ˈ…som vill jobba tillsammans med de bästa.
Och med riktigt spännande uppdragˈ
”Vi söker dig som vill jobba med både globala
och lokala projekt, men som gärna vill fortsätta att
ha Skellefteå som bas. Hos Data Ductus hamnar du i
händelsernas centrum, i dubbel bemärkelse.

}

Du kan greppa komplexa samband, se lösningar och
göra verklighet av teorierna. Du är van vid UNIXmiljö,”
if (youKnowJava == true) {
”kontakta Data Ductus”
}
”kan Java på dina sex fingrar och gillar kraften och
möjligheterna med”
if youKnowPython == True:
”kontakta Data Ductus”
”C/C++ och Phyton. Har du dessutom erfarenhet från
telco är det ännu ett plus, liksom om du är mer
fokuserad på teknologierna vi nyss räknade upp än på
hur många fingrar som finns på en hand.”

ˈ…and who wants an international perspective on your
tomorrowˈ
”På grund av <small>sekretess</small> kan vi inte
skryta med vad som är på gång, men vi kan säga så mycket
som att om du gillar tanken på att jobba med stora
internationella bolag och vara med och skapa lösningar
som sätter ny standard för morgondagens kommunikation
och samhällstjänster kommer du att älska Data Ductus.
Här finns också alla möjligheter att växa vidare. Idag
har vi kontor i Skellefteå, Uppsala, Stockholm, Malmö,
Luleå, Kiruna och Denver, USA och mycket snart kommer vi
även att”
#if 0
”(ja du förstår)”
#endif
ˈÄr du Data Ductus nya ”nörd”?ˈ
”Är du en riktig programmerare, och känner du igen dig i
beskrivningen (förmodligen är det så om du läst så här
långt).
Gör då så här: Kontakta Roger Byström via
roger.bystrom@dataductus.se eller 070-610 38 98 för ett
förutsättningslöst samtal. Vem vet vart det kan leda…”
}

<a href=”http://www.dataductus.se/karriar”></a>

Data Ductus är ett multinationellt IT-konsultföretag specialiserat på tekniskt avancerade
lösningar anpassade till våra kunders specifika behov. Våra passionerade ingenjörer löser
utmanande problem i små skalbara, agila team.

