Alt du skal vide,
før I får en dedikeret
programmør på holdet
Står I ved starten af et nyt IT-projekt eller kæmper jeres afdeling med at følge med de støtstigende krav, der kan være? Det kan føles som lang vej igen. Vi er din genvej rundt om dyre udviklingsbureauer og tunge, udtrukne rekrutteringsforløb.
Sammen med os finder I jeres nye udvikler, programmør og kollega, der kan gå direkte ind og
støtte jeres arbejde og vision.
I behøver ikke at tænke kontor, udstyr, lønninger og jura - det tager vi os af. I kan til gengæld
glæde jer over fleksibilitet, dyb virksomhedsforståelse og ubesværet arbejdsgange, der kommer
med, når I ikke bare får en konsulent men en kollega.

||Hvad kan I få
Vores russiske, ukrainske og hviderussiske IT-udviklere
har mange års erfaring som både junior- og seniorudviklere, front- og backenders med bred kompetenceprofil og portefølje. De er bl.a. stærke i:

Java JS HTML CSS C++ Python PHP
Perl WP Ruby SQL .NET IOS Android
UI/UX SAP Drupal Ruby on Rails mm.

||Gode rammer om hverdagen
Sammen med lokale HR-medarbejdere har vi arbejdet
ambitiøst for at opbygge de mest eftertragtede rammer til vores ansatte.
Fra de store ting som et åbent og inspirerende kontorlandskab med plads til faglig sparring og en kontorkultur, der er klart genkendelige for danske øjne - til
de vigtige detaljer som morgenmadsordning og god
forbindelse til offentlig transport.

||Trygt og testet forløb

Grib potentialet

Om vi skal bygge en platform fra bunden eller I har en
eksisterende platform, der tørster efter flere kræfter, så
gør vi det ukompliceret at gå i gang.

I Rusland, Hviderusland og Ukraine uddanner de
80.000 inden for IT hvert år. Langt flere end der er job
til. Derfor går mange højtuddannede ledige. Der er
I med til at få kvalificeret, håndarbejdende i arbejde
samtidig med I er spare ressourcer.

1. Vi spørger. Som det allerførste i vores samarbejde
dykker vi ned i jeres virksomhed og jeres behov. Vi går
i detaljer om jeres forretning og de platforme, som I
ønsker at støtte med en ekstra kompetent ressource.
Det oversætter vi sammen til de tekniske kompetencer
og tidligere erfaring, som I har behov for
2. Vi forstår. Fra det tekniske til det det personlige. Vores ambition er, at jeres samarbejde skal være
gnidningsfrit og så udbytterigt som muligt. Vi beder
jer derfor sætte os ind i kulturen i jeres virksomhed og
det team, som udvikleren bliver en del af. Søger I en
kandidat, der kan tage projektet i nye retninger eller en
detaljeorienteret, der kan sikre, at alt er, som det skal
være?   - Det er først, når vi helt har forstået jeres behov, at vi går i gang.
3. Vi gennemgår vores tætte netværk af over 600
kompetente IT-udviklere.
4. Vi udvælger en håndfuld. Vi tager dem igennem
tests i både sprog og tekniske evner og afholder indledende samtaler.   - Inden 5 dage vil I sidde med et
udvalg af IT-folk håndplukket til jer. 5. I vælger dernæst, hvem I vil have til samtale. Over
Skype eller lignende får I mulighed for interviewe
kandidaterne, og vi sidder med for at støtte jer.
6. I bestemmer. Når I har fundet den ideelle kandidat
underskriver I sammen en kontrakt og afgør, hvordan
samarbejdet skal forløbe.

||Fordele ved outsourcing i Østeuropa
Klar i kontortiden
Fra I møder ind og til I slukker lyset efter jer, er din Russit-programmør tilgængelig. Der er kun en times tidsforskel fra København til Kiev og Minsk. Og en længere
arbejdsuge på 40 timer gør det gnidningsfrit at samarbejde med Ukraine, Hviderusland og Rusland.

Lave omkostninger
I får adgang til de nødvendige kompetencer og kvalifikationer med 30-50% besparelser sammenlignet med
danske standarder. Alt efter erfaring og specialisering
kan I få en ny IT-medarbejder fra 15.000 - 18.000 DKK
om måneden.

Tech-specialister
De 3 nabolande satser benhårdt på at være førende
inden for de nyeste teknologier. Specialiseringer inden
for kunstig intelligens, blockchain, fintech og accelerator-programmer har gjort, at de rangerer blandt verdens bedste.

||Fordele ved outsource med Russit
Danske spilleregler
Handler I med os, er alt, som I kender det. Vi står for
kontrakten, løn og lovgivning på danske vilkår, og I skal
hverken bekymre jer om GDPR eller lagering af data.

Vores nåleøje
Høj uddannelse og mange års erfaring på CV’et er ikke
nok. Inden vi sender jer kandidaterne, tester vi selv
kandidaternes tekniske og sproglige evner, så I kun får
dem, der kan løfte jeres opgaver

Det bedste uden at vente
Skal I i gang med det samme? Vi er tæt forbundet med
et stort netværk af de bedste IT-folk, som de tre lande
kan tilbyde. Allerede efter 5 dage, kan I have en kandidat til samtale.

Eftertragtede specialister på tværs af lande
PHP-specialist til Reactive Native udvikling? Intet problem. Vi finder kandidater på tværs af de tre nabolande
og kan hurtigt finde de kompetencer, I mangler. Selv de
mest eftertragtede i Danmark.

1 måneds opsigelse
Var samarbejdet ikke, som I havde forestillet jer? Eller
har jeres behov ændret sig, så I skal på udkig efter nye
kompetencer? I har altid 1 månedsopsigelse, når I samarbejder med os. Giver I os to måneder, så kan vi finde
nye kandidater, der passer til jeres nye behov.
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