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Utbildare inom .NET/ C#
Beskrivning
Som konsult förmedlar du kunskap inom ditt expertisområde till studenter inom
yrkeshögskola och högskola runt om i landet. Du håller föreläsningar enligt schema
och skapar material för dessa samt övningar. Administrativ arbete förekommer.
Föreläsningarna sker både på plats hos kund och distans via exempelvis Zoom,
Meeting eller Teams.
För att passa in på Restory Group ser vi att du är en kreativ och öppen person med
mycket ödmjukhet. Du är självgående men trivs också bra i team. Du är pedagogisk
och kan strukturera och planera för kommande kurser. Du kan leverera kunskap
och struktur till studenter på ett sätt som skapar trygghet, tydlighet och inspiration.
En eller flera av följande kompetenser behövs för att kunna söka denna tjänst. Det
går att söka tjänsten även om du inte har alla kompetenserna nedan. Vi lägger stor
vikt vid personlighet, pedagogik och drivkraft.

Vi söker
C#, kompilering och IL
Visual Studio
Databaser samt transaktionssäkerhet mot databas
ASP.NET
Webbutveckling
XML
klasser, metoder och datatyper
Felsökning och problemlösning
Versionshantering av kod
Design patterns (strategy, factory, singleton, observer)
Utveckla programvaror i C# med ASP.NET och .NET Core
Använda databaskommunikation med Object-relational mapping (ORM)
Skapa distribuerade klient-/serverlösningar
Kunskaper och färdigheter i testdriven utveckling, serverarkitektur, säkerhet
och integration (Continuous Integration)

Kvalifikationer
Vi ser att du har relevant akademisk utbildning inom Data/IT och minst 2 års aktuell
erfarenhet av utveckling i C# .NET.
Utveckling mot Azure Micro Services, AWS eller annan cloud arkitektur
SQL/Entity framework
Designpatterns
RESTful APIs (tex. Web API)
Container teknologier
(Docker. Kubernetes)
Unix/Linux erfarenhet
Multitrådad programmering
Algoritmutveckling
React, Angular och Vue
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Anställningsvillkor
Full-time
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Mycket goda kunskaper i svenska & engelska, i tal och skrift
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Meriterande;
Erfarenhet från arbete inom utbildningsbranschen
Certifieringar inom Microsoft

Vår vision
Vi på Restory tror att det aldrig går att lära sig för mycket. Vi tror också på att
nyckeln till en lyckad inlärningsprocess är att undervisa på ett lättförståeligt och
pedagogiskt sätt där vi vill inspirera studenterna i sin utbildning och för kommande
yrkesroll.
På Restory är det viktigt att våra kollegor mår bra för att kunna ge och få den hjälp
som efterfrågas. Vi har en rak och öppen kommunikation på jobbet och bryr oss om
varandra. Daglig avstämningar (Daily Scrum) ger oss en tydlig bild av varandras
projekt och arbete. Detta leder till att vi snabbt kan lägga in den hjälp som
efterfrågas av dig.

Vad får du av oss på Restory Education?

Ort
Göteborg, Malmö & Stockholm,
Sverige

Arbetstimmar
40 timmar/veckan

Ansök senast
01.09.2022

Restory Education är en arbetsplats med mycket eget ansvar och kreativitet, där vi
är ett hjälpande team av utbildare. Du som ny konsult får alltid stöttning från dina
kollegor.

Kontakt
För att söka tjänsten maila in din ansökan via knappen ”Ansök nu”.
Skicka in ett CV och personligtbrev i endast PDF format.
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