Software developer
til markedsledende virksomhed
Har du en software baggrund, og vil du have indsigt i en ellers lukket verden, hvor du laver
software systemer til miniature overvågningsudstyr? Har du overblik og arkitekt evner indenfor PC
applikationer kodet i C# og .NET? Bliv en del af en markedsledende virksomhed, hvor du som del af
udviklingsafdelingen sikrer høj produktkvalitet for vores kunder.
Velkommen hos Covidence
Vi er eksperter inden for overvågningsteknologi, og vi designer, udvikler og producerer miniature
audio-, video- og sporingsudstyr til politi, efterretningstjenester, specialstyrker, samt statsanerkendte
organisationer på verdensplan. Vi arbejder med den nyeste teknologi og har et brand og et produkt,
som er yderst troværdigt, fleksibelt og intuitivt – og det gør os markedsledende på området.
Software som skaber intuitiv og nem sammenhæng mellem vores produkter
I denne stilling skal du videreudvikle vores PC (Windows) applikation, som sikrer nem og intuitiv
integration mellem vores produkter. Du skal være erfaren i C# og .NET og være vant til at have
overblik over udvikling af multifunktions PC-applikationer. Du skal kode netværksapplikationer,
som bruger følgende teknologier: firewall, VPN, Windows-services, reverse proxy, Web sockets,
streaming og server arkitektur.
Styrk og løft området til nye højder
Vi ønsker at styrke og løfte dette område. Vi ser et stort potentiale og har mange ideer til at
videreudvikle dette område i samarbejde med det øvrige team.
Vi er drevet af en fælles faglig passion
Hos Covidence ved vi, at det er medarbejderne og vores unikke viden, som er den vigtigste styrke
for at sikre vores succes. Derfor er vores værdier fokuseret omkring kvalitet, viden og innovation.
Her får du en helt unik mulighed for at blive en del af et resultatorienteret og dynamisk miljø med
en professionel ingeniørånd.
Software udvikler med stort overblik
• Du har en stærk software baggrund, kunne være ingeniør eller datalog
• Du er erfaren med C# og .NET
• Du har et stort overblik over software og software-arkitektur
• Du er struktureret og kan analysere og nedbryde en problemstilling
• Du har et godt overblik over komplekse løsninger
• Du har erfaring med kodning af server og netværk software således du kan sikre høj stabilitet i
dine løsninger
• Du er en holdspiller og er god til at sikre sammenhæng mellem de forskellige systemer
Vil du være med?
Ansøg på www.covidence.com/job-openings
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at sende en e-mail til job@covidence.com
Vi indkalder til samtaler løbende, så søg allerede i dag.
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