Erfaren systemudvikler, nyeste open source-teknologier.
For ARTOGIS a/s søger vi en alsidig IT-systemudvikler, til udvikling af brugervenlige og kvalitetsbetonede tekniske
applikationer, baseret på globalt udbredte open source teknologier i nyeste versioner.

VIRKSOMHEDEN
ARTOGIS a/s er en uformel og entreprenørpræget it-virksomhed, der har til huse i et unikt firma-domicil; en historisk
proprietærgård i landsbyen Eltang lidt uden for Kolding.
ARTOGIS´ produkter og ydelser er især rettet mod kommuner, trafik- samt energi og forsyningsselskaber i Danmark.
Virksomheden har netop afsluttet et strategisk teknologiskifte til en helt ny GIS platform baseret på globalt udbredte
open source-teknologier i nyeste generationer. Denne platform får nu yderligere strategisk tyngde via integration og
udbygning med førende open source teknologier inden for felterne IoT, Big Data og Analytics – et udviklingsarbejde,
der bl.a. finder sted i det MUDP-støttede fyrtårnsprojekt HEPWAT.
Denne nye GIS platform skal nu udbredes til kernesegmenterne, i første omgang på det danske marked, men over tid
også til udlandet.
Fundamentet i open source-teknologierne samt virksomhedens nye forretningsmodel giver rigtig gode betingelser for
at sprede den nye platform, hvorpå der også frigives løsninger på fuld open source basis – med sigte på at skabe langt
større frihed, fleksibilitet og fællesskab for en bred kreds af kunder.
Se mere på www.artogis.dk.

STILLINGEN
Udvikling af GIS, Analytics / Business Intelligence, IoT og Big Data løsninger baseret på open source
Som IT-udvikler vil du få følgende hovedopgaver, der løses i en vekselvirkning mellem selvstændig indsats og
projektorienterede gruppearbejder med deltagelse af kunder og kolleger:


Design, udvikling, vedligehold, test, dokumentation og installation af både kundespecifikke applikationer og
standardløsninger.



Projektarbejde, designoplæg og kravspecifikationer, i samarbejde med kolleger og kunder.



Konsulentbistand og systemsupport, telefonisk og hos kunden.



Test og implementering af virksomhedens egne applikationer, hovedsageligt baseret på open sourceteknologier.



Bidrage til salgssupport, f.eks. ved kundebesøg og salgsseminarer.



Bidrage til drift af web-hotel på hosting-basis.

KANDIDATEN
Bred, teknisk orienteret udvikler-erfaring.
Du er en moden og selvstændig person, der har en ansvarsbevidst og jordnær holdning til opgaverne. Du har talent for
hurtigt at sætte dig ind i ny teknologi, er nysgerrig af natur, og indgår uden problemer i en uformel virksomhedskultur,
der er præget af de fælles værdier samt humor, hjælpsomhed, vidensdeling og åbent samarbejde på tværs af
organisationen.
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Du har formentlig en baggrund og kvalifikationer som følger:


Du er ”håndværkeren”, som elsker at udvikle helt fra bunden – og som også sætter en ære i at yde god
kundesupport og levere en høj kvalitet i det løbende vedligeholds- og dokumentationsarbejde.



Du trives både med at arbejde selvstændigt og som en del af et projektteam.



Du har en uddannelse som datamatiker eller en videregående uddannelse indenfor software eller datalogi.



Du har mindst 3 års erfaring med udvikling af web-baserede applikationer, herunder detaljeret kendskab til
HTML, CSS og JavaScript eller C#/.Net.



Du har erfaring med Webarkitektur, både relateret til front-end og server.



Du har erfaring med dataintegration, f.eks. webservices, XML, JSON.



Du har erfaring med databasedesign og databaser, f.eks. PostGIS/PostGreSQL, MongoDB eller MS SQL Server.



Du har kendskab til Linux og Java udvikling, og ideelt set også kendskab til udvikling af GIS-baserede
applikationer.



Kendskab til projekter baseret på open source teknologier vil være en fordel, herunder specielt Geoserver,
Open Layers og Apache Kafka erfaring.



Du arbejder struktureret og målrettet, og ser fordelene ved at arbejde efter en struktureret metode og fælles
standarder.



Du er fleksibel og mener, at deadlines skal overholdes. Du må gerne have arbejdet i en virksomhed, hvor
ydelserne er blevet løbende faktureret.

VIRKSOMHEDEN TILBYDER
Personligt og ambitiøst fagligt miljø.
ARTOGIS a/s er veletableret indenfor ovennævnte segmenter, og forventer en fortsat tilgang af nye kunder og nye
spændende opgaver.
Virksomheden går efter at være den bedste på sit felt, og stiller derfor også høje krav til medarbejderne. Der tilbydes
konkurrencedygtige ansættelsesvilkår med gode muligheder for personlig og faglig udvikling, bl.a. via et stærkt fagligt
og holdorienteret miljø, hvor kundefokus og vidensdeling har meget høj prioritet samt via deltagelse i spændende
konferencer i ind- og udland.
Du bliver en del af en uformel virksomhed, hvor miljøet er kendetegnet af humor, hjælpsomhed, ambitiøs tilgang og
åbent samarbejde på tværs i organisationen.

TILTRÆDELSE
Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette.

ANSØGNING
Henvendelser om stillingen bedes rettet til Recruit IT ApS:
Kontaktperson:

Direktør Jesper Buch-Rønne
jesper@recruit-it.dk
Mobil: +45 61 33 20 10
Telefon: +45 71 99 02 10

Ansøgningsfrist:

Snarest muligt
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