
 
Dedikeret Systemudvikler og … 
  
Er du mester i .NET og C# og sætter pris på selvstændighed i opgaveløsning samt varierede udfordringer i fagligt 
stærke omgivelser, er du måske lige den Systemudvikler Hinnerup Net A/S står og mangler til vores Aarhus kontor? 
  
Vi er en flok på 7 mand fordelt på kontorer i Aarhus og København, og har på baggrund af tilfredse kunder behov for 
yderligere kræfter. Vi løser opgaver for flere af landets største virksomheder – og har det i øvrigt som erklæret mål at 
der også skal være plads til både de små kunder og ligeså opgaver. 
  
Overordnet set er vi 100-meter mestre i det meste – og forventningen til dig er, at hvis ikke du allerede er det, så er du 
optimist i forhold til at kunne blive det. 

 

Dine opgaver  

Det meste af din tid som systemudvikler kommer til at gå med .NET og C# udvikling i skiftende projekter.  Du skal 

kunne drive en udviklingsopgave fra start til slut, herunder: 

 Analysere forespørgsler og estimere opgaver 

 Implementere nye løsninger samt videreudvikle på eksisterende 

 Proaktivt give status og feedback på dine opgaver til relevante interessenter 

Du vil sidde ude hos vores kunder eller på kontoret i Aarhus, afhængig af opgaven. 

 

… Kode Ninja søges! 
Vi forestiller os, at du uddannelsesmæssigt har en solid IT baggrund som datamatiker, datalog eller ingeniør, helst med 

et par års arbejdserfaring, men andre baggrunde kan også være relevante. Det er vigtigt, at du allerede mestrer .NET 

og C#. Derudover er det en klar fordel, hvis du også har arbejdet med netværksprogrammering og protokoller, men 

det er ikke et krav. 

Vi forventer, at du generelt har en god forståelse og interesse for web teknologier. Det er vigtigt, at du som person er 

selvkørende og god til at tilpasse dig forandringer og skiftende omstændigheder i de forskellige projekter, du bliver en 

del af. Du får altid øje på mulighederne – og lader dig ikke hæmme af begrænsningerne. Komplekse opgaver aktiverer 

din indre kriger, og du går gerne nye veje eller skifter idé eller arbejdsstil, hvis en opgave kræver det for at nå i mål. Du 

er udpræget analytisk og løsningsorienteret i forhold til dit arbejde. Du kan fra første dag tage ansvar, analysere, 

estimere og kommunikere. Det er et must, at du kan formidle dine ideer og tanker, og at du er en lyttende holdspiller, 

der samarbejder ubesværet med alle mennesketyper. Det er en forudsætning, at du taler og skriver dansk og engelsk. 

Du tilbydes 
Et uformelt og højt fagligt miljø med optimale muligheder for at udfolde og udvikle dine talenter og kompetencer – og 
ikke mindst en flok kollegaer der er deres vægt værd i dit foretrukne ædelmetal. 

Samtidig vil du blive en del af en organisation, hvor man ikke er bange for at teste og implementere de nyeste 
teknologier. 
  

Sådan kommer du videre 
Er du interesseret i dette job hos Hinnerup Net A/S, og besidder du alle eller en god portion  
af ovennævnte kvalifikationer? Så send straks din ansøgning, CV og kompetencematrice  
afsted til os på ”job@hinnerup.net”. Du har reelt slet ikke tid til at læse denne afsluttende 
linje i job-opslaget. Hvad venter du på? 
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