
 

Den 17. november 2022 

Passioneret .NET udvikler der ønsker at præge 
udviklingen i en lille, spændende virksomhed 
 

Brænder du for mere indflydelse i din hverdag indenfor programmering, teknologi og arkitektur, så 

du stadig kan være på forkant med udviklingen? Og vil du gerne arbejde med flere forskellige 

kunder og projekter? Vi har kunderne og projekterne - men mangler dig! 

 

Vi har brug for en ny kollega til vores team. Det vigtigste er, at du har gode kompetencer til at 

sætte dig ind i ny teknik og er åben for at få en personlig betydning for virksomhedens succes.  

De fleste af vores projekter er baseret på Microsoft-teknologi og vi benytter DevOps i den daglige 

proces til styring af opgaver. 

Du vil få stor indflydelse på valg af teknologisk retning og få rig mulighed for at fremvise dine 

kvalifikationer. 

Jobbet indebærer, at du bliver sparringspartner med dine kolleger, som hver især bidrager med 

stærke kompetencer og ikke mindst gode evner til at arbejde sammen og hver for sig, når det er 

nødvendigt. Du får i høj grad mulighed for at sætte dit præg på, hvordan vi arbejder og leverer 

løsninger til vores spændende kunder.  

Vi er en lille virksomhed, hvor alle kender hinanden og det er en styrke for vores samarbejde. 
 

Dine kvalifikationer 

Du har en it-relevant uddannelse med passende års erfaring som udvikler - gerne med erfaring i 

projektarbejde og som toneangivende i teknologivalg. 
Du kender til forskellige udviklingsmodeller og vil gerne bidrage med erfaringer og ideer, som du 

måske ikke føler, du kommer igennem med i dag.  

Du vil arbejde for at opnå kompetencer som full-stack udvikler i MS-udviklingsmiljø og er villig til at 

gøre den indsats, der skal til for at nå det. 

Det er en fordel med erfaring med udvikling på .NET platformen og dyb indsigt i dens arkitektur. 

Du spejder naturligt hen imod den nyeste .NET teknologi. 

 

Hvordan er du? 

Du er arbejdsom og engageret. Du kan leve op til aftalte kvalitetskrav til udvikling af løsninger.  

Du er grundlæggende interesseret i ny teknologi og følger udviklingen i .NET og Azure.  

Du forstår, hvor vigtigt det er at kunne samarbejde, og vil gerne gøre din del af indsatsen. 



 

Den 17. november 2022 

Vi tilbyder 
Spændende opgaver og faglig udvikling i et professionelt og inspirerende arbejdsmiljø. Du får 

mulighed for at planlægge og gennemføre din egen faglige udvikling.  

Vi tilbyder en passende lønpakke med pension og sundhedsforsikring. 

Ledelsen er altid tilgængelig i en flad organisation. Vores mål er at skabe arbejdsglæde gennem 

gode resultater, og vi arbejder tæt sammen om at finde de bedste løsninger for vores kunder. 

Du vil opleve samme arbejdsomhed og engagement, som vi forventer af dig. 

 

Yderligere information 

Stillingen skal besættes snarest muligt. 

Flydende dansk og engelsk – både på skrift og i tale – er en forudsætning for at komme i 

betragtning til jobbet. 

“Foreign applicants, please note that you must be fluent in Danish and English – written and oral – 

in order to be considered for this position”. 

Få mere information om jobbet hos vores administrerende direktør Jesper Friis på tlf. 2265 0502. 

Ansøgningen sendes til adm. direktør Jesper Friis på  jfr@miranda.dk   

Beskriv lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil arbejde sammen med os. Vedlæg et kort CV. 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

 

Med venlig hilsen   

  
MIRANDA Partners A/S 
Symfonivej 22, 1. 
DK - 2730 Herlev  
TLF 70 20 35 25 
www.miranda.dk 
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