
                                                                       
 

Junior Softwareudvikler 

Brænder du for at udvikle digitale løsninger? Har du lyst til at komme med på teamet i XFlow – En del af 

Visma. Et spændende innovativt software- og udviklingshus, hvor du får ansvaret for udviklingen og 

udformningen af digitale løsninger? 

Vi oplever en forrygende vækst og en stærkt stigende efterspørgsel efter vores produkter. Vi leder 

derfor efter en dygtig og ambitiøs junior softwareudvikler, der har lyst til at blive en del af et ungt team, 

hvor der er fart på, og hvor du bliver en del af hele udviklingsprocessen. 

Om jobbet 

Du kommer til at arbejde med vores digitaliseringsplatform XFlow – www.visma.dk/XFlow  

Du kommer til at kode meget! Du vil indgå i både afklaringsprocessen og specificeringen af opgaver 

sammen med både kunder og kollegaer, hvor du vil have stor indflydelse. 

Vi har ingen timeregistrering, på de opgaver vi laver! 

 

Du vil bla. få en rolle i forhold til udviklingen af arkitekturen og koden i løsningen XFlow, så den hele 

tiden tilpasses kravene fra kunderne. De løsninger du skal være med til at udvikle, er af stor betydning 

for vores kunder og afgørende i forhold til den effektivitet og service de hver dag skal videregive. 

Ligesom der vil være forholdsvis kort tid, fra det du har udviklet når ud til vores brugere. 

Du vil have en vigtig rolle i 

• Design og udvikling af vores produktløsninger 

• Forbedringer i eksisterende kodebase 

• Testdesigns 

• Teknisk understøttelse af supporten 

• Input til roadmap 

• Udvikling af arkitektur og kode 

Teknologistakken er bred, og du vil bl.a. komme til at arbejde med .NET, ASP.NET MVC, MS SQL, REST-

service og React, ligesom Review, pull requests, continous integration/delivery og retrospektiv hurtigt 

vil blive en naturlig del af din hverdag. 
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Dine kvalifikationer 

Det er ikke så afgørende for os, om du har en baggrund som datamatiker, datalog eller 
softwareingeniør. Vi tænker du nyuddannet eller har få års erfaring.  

Til gengæld skal vi kunne se, at der tændes en ild i dine øjne, når vi taler om udvikling, og at du mestrer 
dit håndværk! 

Kort opsummeret forventer vi, at du har: 

• En høj faglig stolthed og er nysgerrig på nye teknologier 
• Erfaring/kendskab til agile metoder 
• Praktisk erfaring med et objektorienteret programmeringssprog 
• Du taler og skriver flydende dansk 

Vi brænder for vores fag – og forventer det samme af dig. Vi regner derfor med, at du holder dig 
opdateret om udvikling og tendenser inden for .NET og webudvikling. 

Vi tilbyder 

Du bliver en del af et stærkt team på 15 engagerede kollegaer bestående af udviklere, supportere og 
implementerings- og forretningskonsulenter. Men også en del af Visma koncernen, hvor vi er 15.000 
medarbejdere på verdensplan og muligheden for udvikling og karriere derigennem. 

Du får: 

• Et udfordrende job i et læringsrigt miljø 
• Sund work-life blanace! Vi går op i at du har tid til både venner og familie 
• Et godt socialt miljø som vi vægter højt, og gode kolleger med hjertet på rette sted 
• Faglig udvikling 
• Ubetinget Danmarks bedste frokostordning 
• Sundhedsforsikring 
• Fleksibel pensions- og forsikringsordning 
• En bred vifte af sociale arrangementer (Alt lige fra julefrokost, fredagsbar, DHL-stafet, 

bordfodbold turneringer og familieudflugter) 

Lyder det som noget for dig? 

Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning og CV hurtigst på mail til vores Head of Tech, Tore 
Lundgren, på tlu@xflow.dk 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Tore på tlf. +45 8734 2231, e-
mail: tlu@xflow.dk 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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