Erfaren udvikler til .NET
Er du en passioneret softwareudvikler med høje standarder for strukturen og
læsbarheden af din kode? Vil du være med til at udvikle komplicerede og
forretningskritiske løsninger?
Så er det dig, vi leder efter til at være med til at vedligeholde og udvikle på større
løsninger. Det er både egenudviklede løsninger til forsyninger og kommuner, samt
kunder der har betroet os deres portefølje af projekter og kunder der inddrager os som
strategisk samarbejdspartner på deres udviklingsopgaver.
Vi arbejder blandt andet med følgende teknologier:
● Microsoft .NET
● C#
● Microsoft SQL
● React
● PHP
Stillingen byder på:
● Arbejde i et agilt miljø med en høj grad af sparring mellem kolleger og
samarbejde med kunder om at løse deres udfordringer.
● Du vil indgå i selvorganiserende teams. Teams, der sammensættes efter de behov
der er for at levere løsninger til vores kunder.
● Inspirerende arbejdsmiljø og en uformel omgangstone.
● Gode personaleforhold, pensionsordning, sundhedssikring og en løn, der matcher
kravene i jobbet.
Vi forventer, at du:
● Har udviklerbaggrund og gerne en relevant IT-uddannelse.
● Har minimum 5 års erfaring som full stack .NET udvikler.
● Har erfaring med flere af de teknologier, vi arbejder med.
● Taler og skriver flydende dansk.
Vi lægger vægt på, at:
● Du er systematisk, vedholdende og detaljeorienteret.
● Du kan forklare det tekniske, så alle kan være med.
● Dit fokus ligger i at levere, så kunden mærker, at du mener det alvorligt.
● Du har et naturligt engagement i din arbejdshverdag.
● Du gerne stiller op til en god diskussion – og gerne om tekniske løsninger.
● Hvis du samtidig interesserer dig for god mad, kører mountainbike, spiller
arkadespil eller roder med gadgets, så finder du åndsfæller hos os.

Ansøgninger sendes til job@axla.dk.
Er du interesseret i at høre mere om Axla ApS, er du meget velkommen til at kontakte
René Holdgaard Wilhardt på rene@axla.dk eller tlf. 31 33 84 60.
Ansøgninger vurderes løbende, og opslaget fjernes når rette kandidat er fundet.
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