U-COM A/S søger en udvikler
U-COM A/S er en mindre virksomhed, som har leveret løsningen til en række større kunder som Arla,
Helsingør Kommune, Hjørring Kommune, Grundfos, Dansk Industri samt mange andre. Vi er innovative, vil
gerne gøre en forskel, og vil gøre hvad der er muligt, for at arbejde med tilfredse kunder.
Vi har udviklet en call center wallboard applikation, der integrerer mod forskellige store call center
systemer. På wallboard kan brugerne følge med i hvor mange agenter der er logget på, ventetider på køer,
svartider mv.
Vi har også udviklet en survey applikation, der kan sende spørgeskemaer til brugere via SMS eller e-mail. Vi
hoster selv systemet i kubernetes clustre på ubuntu 20.4 servere.
Vi søger en full-stack udvikler, der kan videreudvikle systemet.
Dine primære arbejdsopgaver
- Du står for alle faser af softwareudviklingen: analyse, design, udvikling og test
- Du har kundekontakt og afdækker i samarbejde med kunden og kollegaer kravene til systemet
- Du står for deployment af systemet, samt support
Dine kvalifikationer og kompetencer
Du har en relevant it-uddannelse og erfaring med Java backend udvikling, gerne i forbindelse med
integrationer og du arbejder struktureret og analytisk. Desuden har du arbejdet med, eller har godt
kendskab til det meste af nedenstående:
- Java til backenden, herunder Spring Boot, JPA/Hibernate og REST web services
- Angular til frontenden
- Databaser, modellering og SQL på fx MySql
- Git til versionsstyring
- Kubernetes, helm og docker til deployment
- Nginx som reverse proxy
- Linux system administration
Generelt
- Du tager ansvar for dine opgaver
- Du kan arbejde selvstændigt
- Du kan tage ad hoc opgaver fra kunder som ønsker ændringer, mindre udviklinger en ny analyse eller et
nyt wallboard, og efterfølgende fortsætte produkt udviklingen. Opgaver, tider og estimater på opgaver
varetages med kollegaer, og sker i internt samarbejde mod kunderne.
Personligt
Godt humør, åben, oprigtig og ærlig som kan trives med at arbejde i en mindre virksomhed med 12 ansatte.
Struktureret således opgaver kan prioriteres og opsættes med tidsestimater, og hvor produktudviklingen
kan skubbes grundet andre mere akutte opgaver.
Siger fra hvis det er nødvendigt, og melder tilbage på de aftalte opgaver hvis der sker ændringer.
For yderligere information kontakt Morten Pfeffer mpf@u-com.dk eller Niels Kock nko@u-com.dk
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