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Jobopslag – Er du vores nye softwareudvikler? 

 

Vi har travlt og søger derfor en dygtig softwareingeniør til følgende primære arbejdsområder: 

• Software analyse & design  

• Applikationsudvikling i C# og React 

Derudover vil kendskab til følgende teknologier være en fordel 

• Google Material Design 

• Web services 

• SQL Server databaser 

• DevExpress component suites 

Dine primære arbejdsområder vil i første omgang være applikationsudvikling i C# og webudvikling i React. 
Du vil komme i berøring med alt lige fra analyse & design til implementering & service, da vi typisk varetager 
hele processen for vores kunder. 

Alt efter interesse og kompetencer, vil du på sigt få ansvar for udvalgte teknologier eller kundeløsninger. 

Erhvervserfaring 

Du er fagligt dygtig med omfattende softwarekendskab og forståelse, gerne med praktisk erfaring i 
applikations- og webudvikling. Erfaring fra større software udviklingsprojekter er en fordel. 

Personlige egenskaber 

• Du taler og skriver flydende dansk og engelsk. 

• Du har en grundlæggende interesse for programmering.  

• Du arbejder selvstændig, struktureret og kvalitetsbevidst.  

• Du har overblik og kan prioritere opgaverne, når der er tryk på. 

• Du er positiv, har let til smil og ser muligheder frem for problemer 

• Du tager ansvar og er serviceminded.  

Startdato 

Snarest muligt. 

Arbejdssted 

Level 3 Technologies ApS, Niels Bohrs Allé 185, 5220 Odense. 

L3T er et lille softwarehus som har specialiseret sig i løsninger til level 3(ISA 95) laget mellem 
produktion(level 2) og kontormiljø(level 4). Vores kunder og samarbejdspartnere er en blanding af store 
etablerede firmaer indenfor bl.a. energibranchen og metalgenindvinding, samt mindre innovative lokale 
firmaer. Vi mener selv vi har skabt en firmakultur med et andet værdisæt end klassiske aktieselskaber, hvor 
der er plads til at dyrke sit arbejde og faglige interesser uden at det går ud over familielivet. Vi tilstræber lean 
arbejdsprocesser med fokus på kvalitet og har en kort beslutningsproces, når der kommer gode ideer på 
bordet. 

Ambitionen er at have dygtige og glade medarbejdere og en kerne af gode kunder / samarbejdspartnere.  

Ansøgningsfrist 

Ansøgningerne bliver selvfølgelig behandlet fortroligt og i den rækkefølge, de kommer ind. 

Bo Sundahl 

Partner & Sales Manager 

Mobil: +45 4040 7941 

Email: bs@l3t.dk 
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