IT løsningsarkitekter med sans for transformation af IT-løsninger
Som IT løsningsarkitekt i Asseco Danmark bliver du en del af et helt vitalt forretningsområde i vores
virksomhed – Digital Transformation Services. Som løsningsarkitekt agerer du både rådgivende og udførende
konsulent for vores kunder. I vores transformation af kundernes IT-løsninger, er det dig, der analyserer,
designer og driver implementeringen af nye og stærkere løsninger for kunderne.
Du bliver en del af et hastigt voksende konsulentteam, og din første opgave vil være at deltage i både
kundevendte opgaver og udvikling af løsninger og platforme til styrkelse af vores transformationskoncept. Du
får dygtige kollegaer, der arbejder efter agile og resultatorienterede metoder, med et stærkt fokus på
automatisering og cloud-baserede løsninger. Du bliver også en del af en spændende virksomhed med sociale
og dygtige kollegaer, som er engagerede og har et højt fagligt niveau.
Vores forventninger til dig
Du har talent for at analysere og vurdere eksisterende enterprise IT-løsninger, og du er blandt de bedste på dit
felt til at designe nye løsninger, hvad enten de skal komplementere eksisterende løsninger, eller de skal bygges
helt fra bunden. Du er ambitiøs på dine kunders vegne og sætter en ære i stærke og innovative løsninger, der
vækker anerkendelse blandt tekniske ligemænd, og som løfter kundens IT til nye niveauer. Vi forventer, at du
løbende holder dig opdateret med nye trends og best-practices indenfor softwareudvikling og IT-infrastruktur.
Du er nysgerrig og kommunikerende af natur og glad for at samarbejde med andre uanset niveau og
funktion. Du ønsker at deltage i hele udviklingsprocessen, fra analyse og design til overlevering og drift, og går
gerne foran og kan bidrage til at teamet træffer de bedste valg.
Til gengæld bestræber Asseco sig på at skabe en arbejdsplads, hvor det er sjovt at være, da vi er overbeviste
om, at glæde og engagement skaber de bedste resultater. Vi sætter en ære i at have et væld af sociale og
faglige arrangementer, der bygger evner og relationer – både eksternt og internt.
Dine kompetencer
Vi forventer, at du har en kandidatgrad indenfor IT-infrastruktur eller softwareudvikling. Vi vil dog ikke
udelukke kandidater med et mix af relevant erfaring og uddannelse, der matcher. Du kommunikerer flydende
både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk, og har evnen til at bygge relationer og etablere et stærkt
samarbejdsklima med kolleger, partnere og kunder.
Du kommer til at arbejde med et bredt udvalg af teknologier og frameworks, og du vil arbejde i et mix af
”hands on” og ”advisory”. Vi leder efter flere profiler, der kan komplementere vores leverance portefølje. Så
hvad enten du har dine rødder i drift, devops eller udvikling, er du velkommen til at søge.
Specifikt oplever vi stor efterspørgsel på:
•

Java

•

Databaser

•

Python

•

REST

•

Maven

•

API design

•

Linux

•

Spring boot

•

Kubernetes

•

JMeter

•

Elasticsearch

•

API test

•

Shell scripting

Du er en rutineret og dedikeret løsningsarkitekt i komplekse full-stack løsninger med minimum 5-10 års
erfaring inden for udvikling og implementering af enten applikationer eller infrastruktur-løsninger. Det
vigtigste er, at du er dygtig til at gennemskue tekniske problemstillinger, og at du hurtigt kan sætte dig ind i
nye teknologier. Du har gode analytiske evner, arbejder struktureret og sætter pris på at arbejde i et agilt og
løsningsorienteret udviklingsmiljø.
Asseco Denmark er en af de førende virksomheder indenfor implementering og udvikling af IT- systemer
indenfor finans og forsikringsverdenen, men arbejder generelt i alle sektorer med produkter til
infrastruktursikkerhed, ligesom vi er positioneret stærkt bredt i markedet med vores IT-konsulenter.
Den danske afdeling af Asseco er en del af den større Asseco Group, et 27.000 mand stort software og ITløsningshus – det sjette største i Europa – med afdelinger i Asien, Mellemøsten, Amerika og selvfølgelig Europa
- for mere info se www.asseco.dk.
Hvis du ønsker at få mere at vide om rollen som løsningsarkitekt eller om Asseco Danmark, så er du
velkommen til at kontakte Kim Alexander Nilsson på kan@asseco.dk, telefon 31138577.

