IT-systemudvikler/-arkitekt - open source-teknologier
IT-platformsudvikling på open source-teknologier; IT-løsninger til gavn for vand og klima.
Vi søger en alsidig IT-systemudvikler, gerne med arkitekt-kompetencer, til udvikling af innovative og brugervenlige
tekniske løsninger i høj kvalitet.

VIRKSOMHEDEN
Kundefokuseret, holdorienteret og innovationssøgende kultur.
ARTOGIS a/s er en uformel og entreprenørpræget IT-virksomhed, der har til huse i et unikt firmadomicil; en historisk proprietærgård i landsbyen Eltang lidt uden for Kolding.
Vores produkter og ydelser er især rettet mod danske forsyningsselskaber i vand- og varmesektoren. Kerneproduktet er data-, integrations- og digitaliseringsplatformen sago•fonto®, der er udviklet med base i globalt udbredte
open source-teknologier.
Med sago•fonto® platformen får vores kunder et stærkt visuelt og intuitivt overblik over den forsyningsmæssige infrastruktur, herunder adgang til at administrere mangeartet (IoT)-måleudstyr og anden hardware samt håndtering
af endog meget store datamængder i parallelle datastrømme o.m.m.
Dermed tilbydes også et visuelt realtidsoverblik over den aktuelle driftssituation, med mulighed for at overvåge,
styre og regulere alt fra pumpestationer til mere simpelt IoT-udstyr. Alt sammen med sigte på at kunne levere sikker og omkostningseffektiv drift af et forsyningsanlæg – og ikke mindst; til stor gavn for et bedre miljø og klima.
Teknologisk set dækker platformen felter som GIS, IoT, Big Data m.fl.
Vi går efter at være den bedste på vores felt, og stiller derfor høje krav til os selv. Virksomhedskulturen er kendetegnet ved ambitionerne om at yde den bedst mulige kundeservice samt udvikle og levere en platform med tilhørende løsninger af højeste kvalitet. Derfor vægter vi også innovation og udvikling højt! Det interne samarbejde er
tydeligt præget af hjælpsomhed, vidensdeling og åbent samarbejde.
Se mere på www.artogis.dk.

STILLINGEN
Udvikling af Big Data, GIS, IoT og Analytics/BI løsninger baseret på open source-teknologier.
Du bliver involveret i en bred vifte af spændende opgaver, og kommer til at arbejde med forskellige værktøjer og
teknologier. Opgaverne 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. Evt. også projektledelse, afhængigt af erfaring og interesser.

•

Konsulentbistand og systemsupport, telefonisk og hos kunderne.

•

Driftsbistand mhp. opretholdelse af sikker drift af sago•fonto® platformen samt tilhørende løsninger hos
kunderne.

•

Bidrage til salgssupport, fx ved kundebesøg og salgsseminarer.

KANDIDATEN
Bred, teknisk orienteret udviklererfaring – gerne med arkitektkompetencer.
Bemærk venligst: Vi hører gerne fra dig, uanset om du er nyuddannet eller har flere års erfaring indenfor IT-udvikling.
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Du er almindelig udadvendt, selvstændig og har en ansvarsbevidst og jordnær holdning til opgaverne. Du forstår at
sætte dig ind i såvel kundernes som virksomhedens behov og prioritere dine opgaver herefter. Du har talent for hurtigt at sætte dig ind i ny teknologi, er nysgerrig af natur, og indgår gerne i en uformel og samarbejdsorienteret
virksomhedskultur.
Du har formentlig en baggrund og kvalifikationer som følger:

•

Du er ”håndværkeren”, som elsker at udvikle helt fra bunden – men også gerne tager engageret over, hvor
andre slap. Hvis du har erfaring med arkitektur m.m., er det en stor fordel.

•

Du sætter en ære i at yde god kundesupport og levere en høj kvalitet – også i det løbende vedligeholds- og
dokumentationsarbejde.

•

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

•

Du har fx en uddannelse som datamatiker eller en videregående uddannelse indenfor softwareudvikling.

•

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

•

Du er fleksibel og mener, at deadlines skal overholdes.

For den erfarne kandidat vil følgende kompetencer blive prioriteret:

•

Erfaring med udvikling af web-baserede applikationer, herunder detaljeret kendskab til HTML, CSS og JavaScript samt gerne C#/.Net. Kendskab til JavaScript framework som fx Angular er en stor fordel.

•

En vis erfaring med
- Windows Server og webarkitektur generelt, både relateret til front-end og server.
- Dataintegration, fx webservices, XML, JSON.
- Databasedesign og databaser, fx PostGIS/PostgreSQL, MongoDB eller MS SQL Server.

•

Det vil også være en fordel, hvis du har erfaring med eller et godt kendskab til flere af følgende produkter
og udviklingsværktøjer:
- Linux og Java udvikling, og ideelt set også til udvikling af GIS-baserede applikationer.
- Projekter baseret på open source-teknologier.
- GeoServer, Open Layers og Apache Kafka.

•

Du må gerne have arbejdet i en virksomhed, hvor ydelserne er blevet løbende faktureret, og hvor overholdelse af (kunde)budgetter og tidsplaner vægtes højt. Ligeledes vil det være en fordel, hvis du har erfaring
med ledelse af projekter eller delprojekter.

VIRKSOMHEDEN TILBYDER
Holdorienteret og ambitiøst fagligt miljø.
ARTOGIS a/s er inde i en særdeles spændende udvikling, hvor gevinsterne af et omfattende udviklingsarbejde begynder at komme vores kunder til gavn. Det giver helt nye perspektiver for virksomhedens udvikling, og spiller også
direkte ind i vores kunders ambitiøse arbejde med miljø- og klimaforbedringer.
Her får du mulighed for at spille en nøglerolle!!
sago•fonto® platformen har i de senere år gennemgået en kolossal udvikling, fra at virke som en traditionel WebGIS
platform til at have forudsætningerne for at blive en driftskritisk og strategisk vigtig IT-platform for vores kunder.
Vi ser derfor frem mod fortsat tilgang af nye kunder og spændende opgaver i de kommende år.
Vi har ambitioner om langt mere; til gavn for flere kunder, endnu større funktionel rækkevidde med sago•fonto ®
platformen og ikke mindst at få stillet vores egen appetit på at realisere de mange udviklingsidéer.
Der tilbydes konkurrencedygtige ansættelsesvilkår samt et stærkt fagligt og holdorienteret miljø, hvor kundefokus
og vidensdeling har meget høj prioritet. For den rette kandidat er der rigtig gode muligheder for personlig og faglig
udvikling. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, med flekstid.

TILTRÆDELSE OG ANSØGNING
Ansøgningsfrist snarest muligt, mhp. tiltrædelse hurtigst muligt - men der ventes gerne på den rette.
Henvendelser og ansøgning bedes rettet til: Udviklingschef Allan Skouborg, Mobil: 24 59 80 67, Mail: als@artogis.dk
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