
Om stillingen
Alex Andersen A/S er i fuld gang med en digitaliseringsproces, hvor vi bl.a. skal udvikle webapplikationer til
både vores egne medarbejdere og vores kunder. Vores grunddata ligger i et ERP-system (Navision, MS SQL),
og jobbet kræver derfor at du har en god data- og forretningsforståelse. Stillingen er placeret i IT-afdelingens
nye udviklingsteam, hvor du kommer til at arbejde sammen med tre andre junior front-end webudviklere. Det
betyder, at du kan sætte dit præg og få afgørende indflydelse på etablering af et udviklingsmiljø, infrastruktur,
værktøjer, procedurer og rutiner. Det kræver således også, at du er dygtig og villig til at dele din viden og
ekspertise med resten af teamet og vise vejen frem.

Vi tilbyder
Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt
tempo og mange udfordringer. Vi bestræber os på at være en virksomhed, hvor der er rum til det hele
menneske med fokus på balancen mellem arbejds- og privatliv. Vi lægger vægt på både faglig og personlig
udvikling, og sørger for at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse
deres opgaver.

ERFAREN FULL STACK WEBUDVIKLER MED
INTERESSE FOR API OG INTEGRATIONER 

Brænder du for data og web og er du på hjemmebane i C#/ASP.NET, NodeJS/React, MSSQL, REST API og resten
af stakken? Er du kvalitetsbevidst om dit arbejde og følger det helt til døren? Hvis ja, så har vi et spændende

job til dig!

Vores forventninger
Vi forestiller os, at du har en relevant teknisk uddannelse på minimum bachelorniveau, men som
udgangspunkt er vi åbne for alle relevante ansøgninger. Det vigtigste er, at din faglighed er helt i orden, og at
du er en let omgængelig teamplayer, som kan lide at lede og vise vejen frem. Det er en fordel, hvis du har
kendskab til ERP/Microsoft Dynamic, samt transport og logistik, men ikke et krav.

Arbejde med udviklingsteamet og projektlederen for at
skabe webløsninger af høj kvalitet
Danne overblik og klarhed omkr. de enkelte projekter
Designe client-side og server-side arkitektur
Strukturere data, samt udvikle og implementere effektive
API’er, der er integrerede med virksomhedens grunddata
Dokumentere arbejdet

Dine vigtigste opgaver
Minimum tre års dokumenteret erfaring
som udvikler
Meget gode kommunikationsevner
Velstruktureret, analyserende og
detaljeorienteret
Nysgerrig og altid opdateret med de
nyeste trends og teknologier

Krav

KONTAKT
For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte IT-chef Ion Toporan, tlf. 60 25 83 70.
Hvis du synes stillingen lyder interessant, så skynd dig at sende din ansøgning hurtigst muligt til
 job@alex-andersen.dk, opmærket "Full stack webudvikler" i emnefeltet. Vi behandler ansøgninger løbende.
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