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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. 

Dine arbejdsopgaver bliver at: 
 Udvikle vores Laravel/AWS-baserede webapplikationer (både front- og backend) 

 Implementere integration mellem vores billing engine og de tredjeparts systemer, vi samarbejder med 

 Arbejde med test-dreven udvikling på en daglig basis 

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

 Styrke vores fortsatte fokus på performance og sikkerhed i et system, der igennem det seneste år er 
vokset med en faktor 100 

 

Vi søger en applikationsudvikler som: 
 Er selvdrivende og nemt sætter sig nemt ind i nye og komplekse teknologier  

 Kan tænke pragmatisk og formår at formidle sine tanker klart og præcist  

 Har flere års erfaring som udvikler med kendskab til eks. PHP/Laravel, AWS infrastruktur, Docker m.v. 

 Har front-end erfaring med eks. React/VUE/Vanilla m.v. 

 Har erfaring med database performance, datasikkerhed og compliance 

 Har erfaring med agil udvikling og DevOps 

 

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. 

 

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… 


