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Vil du være med til at bygge et verdensklasse afregnings- og kundeservicesystem sammen med et 
skarpt team af udviklere? 

Så har du nu mulighed for at blive en del af et passioneret udviklingsteam og få en central rolle i udviklingen 
af en ny applikation bygget i Laravel og hostet på AWS, hvor vi blandt andet anvender teknologier som 
Amazon RDS, Serverless, Kinesis, DynamoDB samt infrastructure as code. 

Vi arbejder målrettet med at tage de sidste skridt mod en DevOps organisering, så CI og en høj grad af 
automatisering er i fokus. Din rolle vil derfor være at identificere og implementere de nødvendige tools og 
processer, som skal til for at sikre høj kvalitet i løsningerne og drive et godt samarbejde mellem udviklerne 
og forretningen. Derudover vil du være ansvarlig for vores release-proces og en nøglespiller i at understøtte 
kvaliteten i og kommunikation om de løsninger vi på daglig basis releaser til vores kunder. 

Dine arbejdsopgaver bliver at: 

• Fungere som release og test manager med ansvar for kvalitet i og kommunikation omkring vores 
løsninger 

• Indføre automatiserede testværktøjer og processer, både organisatorisk og teknisk 

• Have overblik over og sikre vedligehold af vores løsninger til GDPR compliant testdata 

• Oplære både udviklere og forretning i anvendelse af de tools og processer, du indfører, i tæt samarbejde 
med vores tech leads og arkitekter 

• I tæt samarbejde med forretningen at formulere og vedligeholde testcases 

 

Vi søger en test og release manager som: 

• Har kendskab til QA i en DevOps organisation 

• Både kan identificere og implementere automatisering af test tools og processer 

• Har power til at udvikle organisationen i retning mod højere grad af automatisering, test og kvalitet 

• Kan bevare overblikket og agere bindeled mellem forretning og udviklere 

• Har erfaring med at arbejde agilt og kender til tankerne bag DevOps / CI 

 

Sådan er det at arbejde hos os 

Vi har fokus på at levere kvalitetsløsninger og kode i et højt tempo samtidig med, at det skal være sjovt at gå 
på arbejde. Der er højt til loftet, korte beslutningsgange og vi arbejder efter agile metoder. Det betyder, at du 
er med til at byde ind og derigennem påvirke, hvordan din arbejdsdag skal formes. Vi tilbyder en attraktiv 
pakke med løn efter kvalifikationer, sundhedsforsikring, frokostordning, fleksible arbejdstider, nye lokaler på 
Frederiksberg samt nem adgang til S-tog og Metro.  

Sådan søger du jobbet 
Hvis du vil være en del af teamet så send din ansøgning og CV til tel@obviux.dk hurtigst muligt. 
 
Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om stillingen så ring til Tom Elberling på 41 81 33 39. 
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Om Obviux 

Obviux A/S er en softwarevirksomhed med små 20 medarbejdere, der holder til på Frederiksberg tæt ved 
Flintholm Station. Vi udvikler og drifter fremtidens afregnings- og kundeservicesystem for Ørsted (det 
tidligere DONG Energy). Og vi vokser… 


