Frogne A/S søger softwareudviklere
af booking-software
Frogne A/S udvikler trafikoptimering og kommunikation til
bilflåder og er i dag markedsledende i Danmark. Alle kørende
brancher, fra person- og kollektiv trafik, alarmberedskab samt
industri og bruger Frognes systemer til at dirigere og sikre
lønsom eller livsvigtig kørsel.
I 40 år har vi været førende inden for udvikling af trafiksystemer, og har stor succes med vores egenudviklede produkter. Som følge af vores fortsatte vækst søger
vi dygtige softwareudviklere af server-software. Du kommer til at indgå i et team
af 20 kompetente udviklere, der vil give dig rig mulighed for faglig sparring. Med
afsæt i den eksisterende kodebase bliver din opgave at videreudvikle software
med fokus på vores booking løsninger.

Som person er du:
• Engageret og har gennemslagskraft i form af faglig dygtighed
• Ambitiøs, kvalitetsbevidst og ønsker at gøre en forskel
• Teamorienteret og inddrager andre i dit arbejde
• Reflekterende og selvkørende – med respekt for andre – også når der er fart på
• Glad for at tilegne dig ny viden og deler gerne ny viden med dine kollegaer
I virksomheden får du:
En arbejdsplads i vækst med en flad ledelsesstruktur og en uformel tone, hvor
der er korte beslutningsveje, højt til loftet og plads til godt humør. Lønpakke og
ansættelses-vilkår, der matcher dine kvalifikationer. Flextid og pensionsordning.
Virksomheden ligger centralt og naturskønt placeret i Ishøj Landsby.

Softwareudviklingen omfatter hele procesforløbet, fra udarbejdelse af specifikationer,
udvikling af nye og eksisterende produkter, til test og support af vores kunder.
Dine primære opgaver:
• Udvikling af nye produkter samt udvikling af diverse add-ons til
eksisterende software
• Udvikling af web-services
• Deltagelse i løbende udvikling af eksisterende softwareprodukter
• Deltagelse i fejlrettelser og support

Interesseret?
Send din ansøgning og CV til jobs@frogne.dk, mrk. ”Softwareudvikler”
snarest muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ole Holm på telefon
43 32 77 33. Vi inviterer løbende kandidater til samtale.

Faglige kvalifikationer:
• Du er sikkert ingeniør med lang eller mellemlang uddannelse
• Gerne med dokumenteret erfaring indenfor softwareudvikling
• Erfaring med programmering i C/C++, C#, XML, script (f.eks. PHP),
.NET, Windows udviklingsmiljø og applikationer
• Du arbejder hjemmevant i blandede miljøer bestående af Windows og Linux
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