KOM I GANG MED
APP UDVIKLING

APPS TIL
IOS
ANDROID
WEB

6 ugers kursus - kræver ingen forkundskaber
Se næste kursusstart på it-k.dk

Om kurset

På 6 uger får du kundskaber i
JavaScript, HTML og CSS og
frameworket Meteor, som du kan
bygge videre på, og du vil kunne
indgå i udviklingsteams, der udvikler
udvikler i JavaScript til iOS, Android
og web.
Meteor et af de nyeste og hurtigst
voksende frameworks for udvikling
af applikationer til både mobil og
web.

Mange nystartede virksomheder
vælger Meteor, fordi det er nemt og
hurtigt at udvikle apps med, og hele
frameworket er baseret udelukkende
på JavaScript, et af verdens mest
populære programmeringssprog.
Hvad får du ud af kurset?
I løbet af kurset vil du lære de
helt grundlæggende teknologier
HTML5, CSS, JavaScript. Og med
udgangspunkt i Meteor-platformen
vil du lære at bygge apps til iOS,
Android og web. Du vil efter kurset
kunne indgå i udviklingsteams, der
udvikler web- og mobilløsninger med
JavaScript.

Du vil udvikle en forståelse af
sammenhængen imellem front-end
og back-end, samt blive introduceret
til de forskellige front-end og backend teknologier i Meteor.
Du vil også lære, hvordan du
anvender pakker med funktioner,
som giver din app ekstra features.
Som afslutning vil du lære hvordan
du gør din app klar til produktion og
sætte den til salg i Google Play og
iTunes App Store.
Kurset består af 24 fremmødedage
og 6 opgavedage fordelt på 6 uger.
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Se bagsiden

Vil du i gang med at udvikle
cross-platform apps til både
mobil og web? Så er dette 6 ugers
jobrettede kursus for ledige lige
noget for dig.

Kombinationen af HTML, CSS, JavaScript og dets
dialekter er i dag nogle af de mest anvendte værktøjer,
og en af hjørnestenene, når det gælder udvikling af
moderne digitale tjenester og web-applikationer
Med de nyeste JavaScript-frameworks er udviklings-tiden
væsentlig skåret ned i forhold til for få år siden, hvilket er
attraktivt for virksomheder.
Underviser Rasmus Rune Andersen har en baggrund
i Humansitisk Datalogi og har tidligere arbejdet som
selvstændig med hhv. grafisk 3D visualisering og
kommunikation. Siden 2010 har han undervist hos ITKompetence i Webudvikling, App-udvikling, 3D print, Online
marketing og Mobile marketing.

SKRIV

APPUDVIKLING

PÅ CV’ET EFTER ENDT
KURSUS

Stedet

Hands on

Hvem kan deltage

IT-Kompetence har undervist i
IT og grafisk design de seneste
30 år, og bor i lyse og venlige
lokaler i København NV – tæt på
offentlig transport og med gode
parkeringsmuligheder.

Under kurset arbejder vi hands
on og opgaver hele vejen, så du
selv får værktøjerne helt op under
neglene.

Kurset kan tages af hvem som helst,
der kan bruge en computer. Er du
ledig skal du søge i dit Jobcenter.

Vi stiller computere til rådighed, samt
gode undervisningsfaciliteter og
kompetente og erfarne undervisere.

Efter kurset
Med den viden som du har fået, kan
du søge stillinger, som efterspørger
udviklere, som har erfaring med
HTML, CSS, JavaScript og MeteorJS,
og kender til NodeJS og MongoDB.
Efter kurset kan du også lære dig
selv flere dialekter af JavaScript, så
du får en endnu bredere appel.

Læs mere og kontakt os
Ring til os på, så guider vi dig videre.
Er du i tvivl kan du altid kontakte
os på 38 14 09 02.

Pris
2900,- kr. excl. moms pr. uge

Se forsiden

Brug gerne vores hus. På de dage,
hvor der ikke er undervisning er du
velkommen til at komme og arbejde
med opgaver og forberedelse. Vi
har computere, bordtennis mv til din
rådighed – og kaffe på kanden!

Du skal regne med, at kurset også
kræver hjemmearbejde i løbet af
de 6 uger.

Kurset er relevant for dig der ønsker
at komme igang med udvikling af
moderne digitale apps og tjenester.
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