Resight søker student til å jobbe med systemutvikling
Er du interessert i bedriftsutvikling og entreprenørskap? KUPA og UiT søker studenter til å delta på KUPA Innovasjonsstudent, der
hensikten er å koble studenter med innovative virksomheter i Sør-Troms, Midt-Troms og Ofotregionen. Internshipet vil være knyttet
opp mot virksomhetens innovasjons- og utviklingsprosjekter. Som deltager får du mulighet til å delta på tre faglige samlinger om
entreprenørskap og innovasjon og andre arrangementer i KUPAs gründernettverk. Som Innovasjonsstudent vil du få verdifull og
relevant erfaring med praktisk innovasjonsarbeid, samtidig som du blir kjent med regionens næringsliv og knytter viktige kontakter
for fremtiden.
ReSight er et IT- og konsulentselskap lokalisert i Harstad. Vi har et ungt og dynamisk miljø, er faglig sterk både innen programutvikling
og prosjektledelse. ReSight er autorisert Atlassian Solution Partner og har utarbeidet løsningskonseptet PowerCatch – en
fremtidsrettet oppdrags- og samhandlingsplattform basert på Atlassian JIRA. Uviklingsteamet i Resight jobber med et mangfold av
teknologier, både back-end, front-end, mobilutvikling og integrasjoner - f.eks. Java, ReactJS, Android, Atlassian SDK. Teamet jobber
etter smidig utviklingsmetodikk, og har fokus på flere viktige fagområder som Clean Code, DevOps og testautomatisering.
Resight vokser - vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester og produkter. Vi får flere kunder og vi er ila de siste årene blitt flere
ansatte. I denne prosessen må vi også tilpasse vår organisasjon og hvordan vi jobber. Vi ønsker å automatisere noen av våre
interne prosesser og søker i den forbindelse en systemutvikler med god funksjonell forståelse. Den rette kandidaten vil ha rom for å
påvirke teknologivalg, rammeverk og utviklingsspråk.
Arbeidsoppgaver:
•
•
•

Kartlegge arbeidsprosesser og systemflyt
Funksjonell spesifikasjon
Implementere systemstøtte

Kvalifikasjonskrav og egenskaper:
•
•
•
•
•

Du må være registrert student ved UiT Norges arktiske universitet både når du søker og i hele perioden
internshipet varer
Fullstendig søknad, CV og karakterutskrift
God muntlig og skriftlig kommunikasjon i norsk eller engelsk
Funksjonell forståelse og teknisk kompetanse (java, javascript, react, spring)
Personlige egenskaper:
o Du er en lagspiller, men evner å jobbe selvstendig
o Du har en interesse for teknologi og synes det er spennende å se nye muligheter som teknologi skaper
o Du er ansvarsbevisst, følger opp løse tråder og når dine mål

Vi tilbyr:
• Muligheten til å være tett på i utviklingen i en solid nordnorsk bedrift som satser nasjonalt og internasjonalt.
• Innsikt i en spennende næring.
• Lønnstrinn 34 (i 20 %-stilling utgjør dette omtrent kr. 5.800,- pr. mnd), og dekking av reisekostnader om behov.
Omfang og varighet: 20 % stilling i studieåret 2019/2020. Oppstart september 2019 etter avtale. Tre fagsamlinger i løpet av
arbeidsperioden.
Arbeidsted: Harstad. Organisasjon vil være fleksibel med hensyn til organisering av arbeidstiden dersom studenten har bo- og
studiested andre steder enn Harstad.
Kontaktpersoner: For virksomhet: Edny-Beate Karlsen,996 02 651, ednybeate@resight.no. Ved spørsmål om programmet for
«Innovasjonsstudent», kontakt Guro Rue Johnsen, 476 71 154, guro@kupa.no
Søknadsfrist: 31. august
Søknad, CV og karakterutskrift merkes “Søknad innovasjonsstudent KUPA” og sendes til: internship@uit.no
Søknad, CV og karakterutskrift bes sendes samlet i et pfd. dokument som merkes med ditt fornavn, etternavn, søknad
om Innovasjonsstudent og navn på Bedriften. Merk emnefeltet med samme informasjon (fornavn, etternavn, søknad om
Innovasjonsstudent og navn på Bedriften) og send til internship@uit.no

