Functional Architect
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 i softwarevirksomheden
Obviux A/S og få en central rolle i udviklingen af applikationer bygget i PHP/Laravel og hostet på AWS.

Om Obviux
Obviux er en softwarevirksomhed med omkring 20 medarbejdere beliggende på Frederiksberg som
udvikler og drifter fremtidens afregnings- og kundeservicesystem for Andel/SEAS-NVE Energi. Obviux
håndterer nemt og effektivt meget store mængder data for forbrug, fakturering og betaling for
forsyningsselskaber samtidig med at kundeservice kan håndtere kunderne optimalt. Endvidere giver
systemet via API’er adgang til selvbetjeningservices på web og mobile apps.
Obviux arbejder målrettet med at tage de sidste skridt mod en DevOps organisering, så CI/CD og en høj
grad af automatisering er i fokus.

Om rollen & arbejdsopgaverne
Du er en erfaren person med baggrund indenfor IT design og udvikling. Du er måske tidligere udvikler
og/eller har en teoretisk baggrund der gør dig i stand til at udtænke og beskrive komplekse software
løsninger. Som functional architect designer du applikationssystemer for at strømline
forretningsprocesser og imødekomme forretningens behov som formuleret af Product Owners. Dine
daglige opgaver inkluderer samarbejde med Product Owners, Tech leads og Udviklere for at etablere og
dokumentere et solidt produktdesign. Du er hjemmevant i at arbejde agilt med f.eks. Scrum og Kanban.
Det er en forudsætning at du enten har et vist kendskab til forsyningsvirksomheder eller er i stand til
hurtigt at opnå tilstrækkelig viden om forretningsdomænet. Det forventes derfor at du er selvstændig og
nemt sætter dig ind i nye og komplekse teknologier. Samtidig kan du tænke pragmatisk og formår at
formidle dine tanker klart og præcist. Din empati og forståelse for teamet gør at du er en god
samarbejdspartner for udviklingsteamet. Du er hjemmevant indenfor disciplinerne datamodellering, UX
og logisk design (ved brug af f.eks. UML) og kommunikerer problemfrit med udviklere om løsningerne.

Dine arbejdsopgaver bliver at:
•
•
•
•
•
•

Forstå product owners og forretningens krav og behov
Kombinere eksisterende løsninger med nye designs der imødekommer disse behov
Dokumentere de valgte designs til fremtidig brug
Kommunikere og aftale valgte løsninger med udviklere
Researche og undersøge detailkrav, f.eks. i forhold til compliance (Energinet, GDPR og lignende)
Indgå i det agile team arbejde og deltage i relevante srum events

Om at arbejde i Obviux
Hos Obviux har vi fokus på at levere kvalitetsløsninger og kode i et højt tempo samtidig med, at det skal
være sjovt at gå på arbejde. Det betyder, at du er med til at byde ind og påvirke, hvordan din arbejdsdag
skal formes.
Vores hverdag er stærkt præget af agile principper, og vi benytter Scrum og Kanban som
udviklingsproces. Den agile arbejdsform giver den enkelte udvikler i teamet mulighed for at præge sin
egen hverdag. Vi stiller krav til hinanden og hjælper hinanden med at styre os mod vores fælles mål og
bidrage til fortsat at gøre Obviux til et godt sted at arbejde.
Obviux 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.

Rekrutteringsprocessen
Til denne stilling håndterer vi rekrutteringsprocessen selv. Vores proces er hurtig, transparent og tilpasset
dig. Vi ved, du har travlt, og vi tager så lidt af din tid som muligt i de tidlige stadier.
Hvis du har spørgsmål om Obviux eller jobbet så ring til Flemming Louw-Reimer, CEO på Tel. +45 20 85 97 50
ellers send ansøgning til flr@obviux.dk.

