
Søger ny systemudvikler

Stabilt job i en virksom-hed med god vækst
Jobbet:
FlexPOS søger en dreven og nysgerrig udvikler til vores udviklingsteam på 3 mand, hvor din primære opgave vil 
være udvikling på vores kerneprodukt FlexPOS; herunder løbende vedligehold, men i høj grad også nyudvikling. 
Som udvikler i vores virksomhed kan der fra tid til anden være deltagelse i fejlsøgning/3.lvl support til vores for-
handlere i forhold til bugfixing mv.

Dig:
Vi forestiller os, at du er en dygtig udvikler med lyst til at arbejde i et ungt team. Ikke nødvendigvis med mange 
års erfaring fra andet job, men erfaring inden for .NET udvikling og retail-branchen er et plus. Du skal kunne 
arbejde selvstændigt med egne opgaver, men ikke være bange for at dele og diskutere idéer med os andre. 

Kvalifikationer:

Vi tilbyder:

Hvem / hvad er FlexPOS:
FlexPOS er en software virksomhed med 100% fokus på retail-branchen. Vi har udviklet et POS (Point of Sale) 
kasseapparat-software, som leveres gennem et forhandlernetværk, der også står for support og service for slut-
kunden. FlexPOS er Cloud-baseret og alt kommunikation foregår gennem skyen. FlexPOS fungerer således som 
en rent Software-as-a-Service (SaaS) udviklingsvirksomhed, hvor fokusset er på videreudvikling af vores software. 
FlexPOS har mere end 9 år på bagen, og har nu tre fuldtidsansatte, som alle arbejder med udvikling og drift af 
softwaren – du vil blive den fjerde. 

Erfaring med Microsoft C# og VB.net
Erfaring med WPF og herunder XAML
Erfaring med SQL (gerne Microsoft SQL Server, men ikke et krav)
Erfaring med MVVM-opbygning (Model - View - ViewModel)
Erfaring med portering af kode og funktioner
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med modulopbygning (Plugin SDK support)
Det vil være en fordel, hvis du kan læse/forstå WinForms-kode og -opbygning
Det vil være en fordel, hvis du har UI-/UX-flair
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med objekt orienteret kode (superklasser, nedarvede klasser osv.)
Det er en fordel, hvis du har kendskab til API-teknologier SOAP/REST herunder format JSON/XML

Et udfordrende og afvekslende job med gode muligheder for at påvirke beslutningsprocessen
Et stabilt job i en virksomhed med god vækst
Stor mulighed for at påvirke dit jobindhold og opgaver
Et åbent og uformelt miljø med gode kollegaer
Rig mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige teknologier

Tiltrædelse:	 Hurtigst	muligt	-	løbende	samtaler

Type:		 	 Fast	stilling,	fuld	tid	(37	timer)

Hvor:			 FlexPOS	A/S,	Ved	Lunden	9,	8230	Åbyhøj

Send	ansøgningen	til	Jacob	Ipsen	-	CEO:	jacob@flexpos.com	+45	70274455
Du	er	også	velkommen	til	at	aflevere	ansøgningen	personligt	på	adressen.	

Læs	mere	om	virksomheden	på:	www.flexpos.com


