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JOB BESKRIVELSE 

 

 
.NET SOFTWARE UDVIKLER  
 

For vor kunde Zetes Nordic i Vejle, søger vi en .net-udvikler til udvikling af kunde-

specifikke software- og mobility løsninger, primært til transport og logistik 

branchen. Du skal være kreativ og nysgerrig, samt motiveres af varierende opgaver. 

 

 

VIRKSOMHEDEN 

Zetes er en førende international leverandør af software- og mobilityløsninger til transport- og 

logistikbranchen. Zetes’ løsninger optimerer styringen af det fysiske vareflow i den samlede 

supply chain fra produktion til forbruger, i form af sikker identifikation og traceability på alle 

lokationer, effektiv håndtering af lagre, samt brugervenlig betjening via cloud-baserede 

applikationer og mobile enheder. 

 

Blandt Zetes’ danske kunder findes nogle af de største industri- og logistikvirksomheder i 

landet, og oplever en p.t. en kontinuerlig vækst. For at imødekomme de kommende projekter, 

søges derfor en software udvikler til at supplere det danske team, som har kontor i Vejle. 

 

Yderligere information findes på www.zetes.com. 
 

STILLINGEN 
Stillingen som udvikler har reference til den danske Sales Manager. 

Du vil indgå i et team med meget erfarne udvikler-kolleger, hvor I løser store og små 

programmeringsopgaver, som ofte kræver kreativ tænkning og nye løsningsforslag.  

Du har ofte en direkte dialog med den kunde, som sidder med udfordringen – og det skader 

ikke hvis du kan tænke lidt ud af boksen. 

Du arbejder både med frontend- (brugerflader på PDA, tablets m.v.) og backend-delen af 

systemerne. Der vil i høj grad være tale om cloud-baserede løsninger. 

Dine væsentligste opgaver vil være: 

 Udvikling af interfaces til industrielle håndholdte enheder (HHD), typisk android. 

 Definition af kravspecifikationer, design, implementering, integration og test – kort sagt 

deltagelse i hele udviklingsforløbet. 

 Udvikling af backend systemer som supporterer HHD 

 Support til salgsteamet ifm proof of concept 

 2nd level kundesupport 

 

Udover de mest gængse udviklingssprog, skal du forvente oplæring i MCL, som indgår i Zetes’ 

løsninger. Derfor vil der i begyndelsen af ansættelsen indgå et træningsophold i Irland. 

Du vil få store frihedsgrader i forhold til at planlægge din egen hverdag, og kan forvente en 

stor variation af opgaver. 

Jobbet kræver desuden, at du behersker engelsk på et kvalificeret niveau, både skriftligt og 

mundtligt. 
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KANDIDATEN 

Du har først og fremmest solid erfaring med softwareudvikling. Du har formentlig en 

uddannelse som datamatiker eller lignende, og har 5-10 års erfaring med udvikling. 

Du kan lige at arbejde i et mindre team af erfarne kolleger, men kan også fordybe dig i 

opgaver på egen hånd. 

Ellers er du karakteriseret ved at  

 Være løsningsorienteret og have en naturlig interesse i kundens forventninger. 

 Være forandringsparat og håndtere, at man arbejder med forretningskritiske systemer 

hos kunderne. 

 Have solid erfaring i C# med Microsoft .net programmering, på Windows-baserede 

platforme (IIS, Microsoft SQL Server, etc.) 

 Have erfaring med database queries, helst Microsoft SQL Server 

 Have kendskab til Software Development Life Cycle 

 Have erfaring med XML, Web Services, SOAP og/eller REST. 

 Være nysgerrig og have lyst til at lære ny teknologi..   

 Beherske engelsk, både skriftligt og mundtligt. 

 

VIRKSOMHEDEN TILBYDER 

 

 Et udfordrende job med mulighed for at opnå gode personlige resultater 

 Attraktiv lønpakke med fast løn, pension, sundhedsforsikring m.v. 

 

Kontaktperson i virksomheden er Sales Manager Kristian Smedegaard på mobil 6146 3092. 

 

 

TILTRÆDELSE 

Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette. 

 

 

ANSØGNING 

Motiveret ansøgning kan sendes direkte til: 

 

Sten Appelon Petersen 

Partner, Insightments 

 

Mobil:  +45 2270 8320 

Mail:  sap@insightments.dk 


