
	  	  	  	  Heimdal Management 
 
.NET-udvikler til stor elektronikvirksomhed i 
Storkøbenhavn 
 
Vi søger super sharp .NET-udvikler med et stærkt ”arkitekt 
gen” 
 
Heimdal Management søger på vegne af, økonomisk stærk 
elektronikvirksomhed - en erfaren og skarp .NET-udvikler, der samtidig har 
rollen som løsningsarkitekt. Du har en faglig baggrund som .NET-udvikler, 
med relevant uddannelse eller anden fagrelevant baggrund.  
I det daglige arbejde vil du indgå i projektteams på tværs af organisationen, 
hvor du i samarbejde med forretningsenhederne medvirker til at fastlægge 
systemarkitekturen og videreudvikle løsninger samt vedligeholde 
eksisterende systemer. 
  
  
Arbejdsområder 

•   Med rapport til IT-chefen er du tovholder i den løbende udvikling og 
fastlæggelse af virksomhedens løsningsarkitektur 

•   Integration af forretningssystemer (CRM, PLM, HR, intranet, mv.) 
•   Implementering af automatiseringer i kommunikationen/interaktionen 

med leverandører og kunder 
•   Design af elektroniske workflows 
•   Deltager i BI designet og selve udviklingsarbejdet 
•   Dokumentation og kvalitetssikring af IT løsninger i forhold til vedtaget 

kravspecifikationer 
  
Dine kompetencer og erfaring 

•   Har dyb indsigt i og erfaring med udvikling i .NET på Sharepoint-
platformen og er helt fortrolig med C#, MS SQL, webservices, XML, 
ESB, SOA m.v.  

•   Har solid erfaring med design af såvel løsningsarkitektur som 
infrastruktur  

•   Har gerne en it-faglig uddannelse 



•   Trives i et travlt og udviklende arbejdsmiljø  
Som person er du: 
 

•   Selvkørende og arbejder målrettet og struktureret 
•   Kan samarbejde team-orienteret men også arbejde selvstændig 
•   Trives i rollen som ”trusted advisor” og troubleshooter i forhold til resten 

af organisationen 
•   Dygtig til at kommunikere på både dansk og engelsk, skriftligt såvel som 

mundtligt, samtidigt kommunikerer du nemt med alle interessenter i 
virksomheden, så som brugere, sælgere, og beslutningstagere 

•   Er serviceminded, imødekommende og har en god humor 
 
Din kommende arbejdsplads 
Du kommer til at indgå i et innovativt og kompetent team af 12 kolleger i IT-
afdelingen, men skal også kunne arbejde selvstændigt. 
 

•   Et udfordrende og udviklende arbejde i en uhøjtidelig, kreativ og 
dynamisk organisation i rivende udvikling 

•   En hektisk dagligdag, som du selv er med til at præge  
•   Mulighed for personlig og faglig udvikling via systematisk 

kompetenceudvikling og vidensdeling  
•   En virksomhedskultur præget af ”god tone”, hvor man respekterer ”det 

hele menneske” 
 
Markedsrigtige ansættelsesbetingelser, herunder frokostordning, ulykkes- og 
sundhedsforsikring er en del af den samlede lønpakke. 
 
Der er ingen ansøgningsfrist, idet vi løbende behandler de ansøgninger vi 
modtager. Send derfor hurtigst muligt dit CV og eventuel ansøgning som Word 
fil til ans@heimdal-management.dk   
Har du spørgsmål til stillingen, så ring dag eller aften til Senior Manager 
Mogens Daniel Bruun på tlf. 2025 5910.  
 

	  


