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Vil du være med til at styrke vores teams med de agile arbejdsmetoder og principper, så vi kan bygge 
et verdensklasse afregnings- og kundeservicesystem sammen? 

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. 

 

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at: 

• Facilitere daglige scrum møder, sprint planlægning og retrospektive møder 

• Støtte teamet i det daglige arbejde og sikre at blokeringer ryddes af vejen 

• Bevare et overblik over teamets opgaver og backlog og indgå i tæt dialog med PO teamet 

• Udvikle vores Agile arbejdsform og organisation 

• Sikre at teamet lever op til de Agile principper 

• Coache deltagere i Agile principper 

• Skærme teamet fra udefrakommende påvirkninger 

• Deltage i agile teams der arbejder indgående med DevOps og Continuous Integration 

 

Vi søger en Scrum Master som: 

• Er god til at kommunikere med forretning såvel som udviklere 

• Har en god forretningsforståelse for prioritering af opgaver 

• Har erfaring med implementering af værktøjer til en DevOps organisation og har godt kendskab til continuous delivery  

• Har erfaring med at arbejde agilt 

• Gerne har kendskab til Jira og Confluence 

 

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 flr@obviux.dk hurtigst muligt. 
 
Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om stillingen så ring til Flemming Louw-Reimer på 20 85 97 50. 
 
 

 

Om Obviux A/S 

Obviux er en softwarevirksomhed med omkring 20 medarbejdere, der holder til på Frederiksberg tæt ved Flintholm Station. Vi udvikler og 
drifter fremtidens afregnings- og kundeservicesystem for Ørsted Privatsalg El og Gas (det tidligere DONG Energy). Vores system 
håndterer nemt og effektivt meget store mængder data for forbrug, fakturering og betaling for forsyningsselskaber samtidig med at 
kundeservice nemt kan håndtere kunderne. Endvidere giver systemet via API’er adgang til selvbetjeningservices på web og mobile apps. 
I Obviux arbejder vi målrettet med at tage de sidste skridt mod en DevOps organisering, og en høj grad af automatisering er i fokus. 
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