
Software udvikler med fokus på solidt design, kodekvalitet og automatisering  
 
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 team der har en central rolle i 
udviklingen af vores applikationer. 
Vi har både Node, Python og især PHP som vores platforme i en skøn blanding af 
enterpriseapplikation og supplerende microservices. 
De er alle hostet på AWS, hvor vi blandt andet anvender teknologier som Amazon RDS, 
Lambda'er med SAM, ECS, MongoDB, Redis, DynamoDB og selvfølgelig infrastructure-as-code. 
Vi kører agil software udvikling i alle teams og du får indflydelse på både proces, prioriteter og 
løsningsforslag. 
 
Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at:  
 
● Indgå i tæt dialog med PO og forretning om funktionelle krav til applikationerne 
● I samarbejde med teamet udarbejde applikationsdesign, samt sikre at refinement, 

estimering og de øvrige agile aktiviteter gennemføres 
● Selvstændigt implementere ny funktionalitet under hensyntagen til vores best practises, 

herunder test automatisering 
 
Vi søger en udvikler som:  
 
● Har erfaring med PHP/Laravel sekundært Python og Node.Js+TypeScript 
● Erfaring med javascript baserede frameworks (vi bruger vue.js) og gerne kendskab til andre 

frontend relaterede teknologier såsom SASS, Webpack og Npm.   
● Har kendskab til Docker, Git, Bash 
● Har erfaring med både relationelle (sql) og dokument databaser (mongo) og forstår at 

arbejde med en kompleks datamodel.  
● Har interesse for at arbejde med cloud baseret infrastruktur (AWS) 
● Godt kendskab til testdrevet udvikling, continuous integration og delivery. 
● Erfaring med anvendelse af kø teknologier og lign. til asynkron dataprocessering 
● Trives i et devops miljø, hvor det er naturligt at tage ansvar for applikationens fulde 

livscyklus 
● Erfaring med implementering af microservices i AWS lambda er en fordel, men ikke krav 
● Arbejder løsningsorienteret og automatiserer hellere end at gentage manuelle/maskinelle 

arbejdsgange 
 

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. Du kan læse mere på obviux.dk. Du kan også læse Amazons case study om Obviux. Hvis 
du har spørgsmål om Obviux eller jobbet så ring til David Larsen på 3141 1995 eller skriv på 
dl@obviux.dk. 
 

 


