BACKEND SOFTWAREUDVIKLER
DECEMBER 2021
GENERELT
Er du vores næste backend udvikler til det danske software team?
Vi er på udkig efter en dygtig og erfaren udvikler, der er klar til at udvikle kvalitetsbevidst software til
vores globale telematic platform.
VIRKSOMHEDS PROFIL
r2pTracking er en del af r2p-koncernen, med hovedkontor i Flensburg, Tyskland. Vi opererer internationalt
i 45 lande med datterselskaber i Danmark, Storbritannien, Schweiz, Australien, Malaysia, Canada og
Brasilien.
r2pTracking beskæftiger sig med salg og udvikling af it-løsninger til transportbranchen. Vi er en af de
ledende aktører på markedet indenfor telematic, planlægning- og disponeringsværktøjer til netop denne
målgruppe.
Vi har gennem en årrække oplevet en stigende vækst, og er 4 år i træk blevet udnævnt af Dagbladet
Børsen til Gazelle-virksomhed.
JOBBESKRIVELSE
Som software udvikler i r2p, bliver du en del af et dygtigt udviklingsteam, der udvikler, implementerer og
supporterer vores GPS tracking-, planlægning og disponeringsplatforme.
Dit arbejde vil bestå i at videreudvikle vores eksisterende produkter, samt arbejde med nye projekter og
produkter.
Vi forventer, at du efter en oplærings- og indkøringsperiode, vil komme til at indgå på lige fod med resten
af udviklingsteamet. Dette indebærer bl.a. at du vil få dine egne projekter og delområder, hvor du får
mulighed for at være den bærende resurse i forhold til design, udvikling og vedligeholdelse inden for
softwareudvikling.
KVALIFIKATIONER
ERFARRING / UDDANNELSE

PERSONLIGHED

•
•

Udviklingsrelateret uddannelse

o

Datamatiker

o

Datalog

o

M.f.

Du kan arbejde selvstændigt samt indgå i
en projektgruppe

•

Du har høj ansvarsfølelse for egne
opgaver

•

Estimering af tidsforbrug på egne opgaver
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•
KRAV

behov for din assistance også selvom

Høj erfaring med:

•

o

C# (min. 5 år)

o

.NET udvikling

o

MS SQL

o

Stored Procedures

o

Udvikling af Server programmer

o

Udvikling af Console programmer

o

Du er fleksibel og træder til, når der er
opgaven ligger uden for dit primære
område

SPROG

•

Dansk og Engelsk

o

Høje faglige kundskaber

Udvikling af Windows Services

Kendskab til:

•

o

GIT

o

JIRA / Bitbucket

o

Visual Studio 2019+

VI TILBYDER
En stilling i en international virksomhed med vækstpotentiale, hvor du kommer til at arbejde i et
spændende miljø med meget dedikerede kollegaer. Du får desuden mulighed for at tilrettelægge dit eget
arbejde, samt have indflydelse på afdelingens softwareudvikling og strategi i forhold til udviklingsmiljø og
platform.

•

Et fleksibelt og godt arbejdsmiljø

•

Pension

•

Sundhedsforsikring

•

En del af et super dedikeret team, med høj erfaring og kendskab til branchen

•

Løn efter kvalifikationer

ARBEJDSTID
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.
Arbejdssted: Viborg med gode muligheder for hjemmearbejde

ANSØGNING
Send en skriftlig ansøgning og CV til: jobdk@r2p.com
Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte os på jobdk@r2p.com
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