
Programmer - Algoritma Solusi Nusantara

Algoritma Solusi Nusantara, sebuah perusahaan IT yang berkedudukan di Bandung. Kami mengunjungi web unikom 
dan menemukan halaman online career disana.

Dapat kami informasikan bahwa saat ini kami tengah  membuka lowongan pekerjaan untuk mengisi posisi 
diperusahaan kami. Berikut ini informasi lowongan dari kami:

Desktop Programmer

Memahami VBNet, MySQL, minimal intermediate
Wajib memahami Object Oriented Programming, programmer yang hanya memiliki kemampuan 
procedural dan spaghetti coder tidak diperhitungkan
Memahami Pembuatan Aplikasi berbasis client-server
Memahami Web Service lebih diutamakan
Terbiasa menggunakan third party component (Devexpress/Wajib, Telerik, Syncfusion)
Mampu menyesuaikan diri dan metode development dengan metode yang dimiliki perusahaan (PENTING)
Mampu membuat API untuk konektivitas antar aplikasi
Mampu bekerja dalam team, memiliki konsistensi dan sanggup untuk memberikan laporan pekerjaan 
terparameter
Memahami seluk beluk System Operasi/OS dari mulai Windows XP- Windows 10
Bersedia untuk datang ke kantor saat dibutuhkan, mampu bekerja dibawah tekanan dan deadline

Web Developer

Menguasai PHP, MySQL, HTML5, Javascript/ajax, JQuery, CSS3, Bootstrap tingkat mahir
Wajib memahami dan menggunakan OOP/PHP PDO (mysl & mysqli tidak diterima)
Mampu menggunakan PHP Framework lebih diutamakan (Laravel, Yii)
Memahami Konfigurasi Web Server, Wamp Server, Apache, Linux CentOS
Memahami tentang domain, CPanel, WHM
Mampu melakukan managemen server via putty lebih diutamakan
Memahami SEO
Mampu menyesuaikan metode pengembangan aplikasi/web sesuai dengan standar perusahaan 



(PENTING)
Mampu membuat desain web dengan graphic tools (photosop, in design, dll), setidaknya mampu 
menggunakan bootstrap untuk desain dasar
Mampu mengimplementasikan template/layout dari team desain kedalam website
Mengerti tentang http request
Terbiasa membuat web from scratch, Free CMS (wordpress, joomla, dll) tidak digunakan disini.
Mengerti dan menguasai konsep responsive dan mobile first dalam desain web.

 

Demikian informasi yang dapat kami sampailkan, semoga dapat menjadi referensi job seeker dari unikom. 
Terimakasih 

Regards

Benny AD
0877 2541 7999
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