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.NET udvikler søges til spændende
softwarevirksomhed i Slagelse
Du vil som .NET udvikler i dania software blive en del af vores faste udviklingsteam og få en
betydningsfuld rolle i den videre udvikling af vores eksisterende samt fremtidige klient- og
cloudbaserede løsninger.
Vi forventer, at du har erfaring med VB.NET udvikling og C# og gerne i relation til udvikling og
deployment i Microsoft Azure og eventuelt Build and Release Management i Microsoft Visual Studio
Team Services. Erfaring med REST, JSON og PowerShell er også klare fordele.
Som person er du mødestabil, pålidelig og god til at samarbejde i et team, hvor daglige tavlemøder er
centrale for videndeling og overblik. Desuden er du løsningsorienteret og kan kombinere tekniske
løsninger med slutbrugernes behov.
Hos dania software vil du være med til at gøre en forskel for digitaliseringen af den offentlige og
private sektor i Danmark og i udlandet. Vi er pt. førende leverandør af skabelon- og signaturløsninger
til bl.a. kommuner, regioner og ministerier, og vi har mere end 150.000 brugere af vores eksisterende
løsninger fordelt over Danmark, Norge, Sverige og England.
Søg hos os hvis du…
 Er fagligt dygtig inden for programmering og udvikling
 Er stabil, pålidelig og grundig
 Har erfaring med kendte Microsoft teknologier og gerne relevante certificeringer
 Ønsker at få en betydningsfuld rolle i et team af dygtige udviklere
Vi kan tilbyde dig…
 Et stabilt og spændende udviklerjob i Slagelse
 Faglige udfordringer, der står mål med dine ambitioner
 Et behageligt og uformelt arbejdsmiljø
 Spændende og varierende opgaver
Udvalgte kandidater vil løbende blive indkaldt til samtale.
Om dania software
dania software er et selvfinansieret softwareudviklingshus med en sund økonomi og et stærkt
ledelsesteam, der alle er medejere i firmaet. Vi udvikler digitaliseringsløsninger, som er vidt udbredt i
den offentlige såvel som den private sektor i Danmark samt internationalt.
dania software er certificeret Microsoft Partner.
Ansøgning
Har du lysten, evnerne og ambitionerne til at blive en del af den videre udvikling og vækst i vores
meget spændende virksomhed, så send din ansøgning bilagt C.V. mærket ”.NET udvikler” pr. e-mail til
jobansoegning@daniasoftware.com eller pr. post til dania software a/s, Pilegaarden, Strandvejen 111,
4200 Slagelse. Alle ansøgninger bliver naturligvis behandlet fortroligt.
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