Azure udviklere til Large Scale Cloud Computing
Vi søger Azure udviklere, der har evne og interesse for at prøve kræfter med udvikling af krævende
Cloud løsninger. Vi søger både erfarne og unge udviklere til at indgå i vores voksende team, hvor høj
faglighed, innovation og arbejdsglæde er i højsæde.

Vi udvikler forretningskritiske Cloud applikationer baseret på Azure
Kunne du eksempelvis tænke dig at prøve kræfter med at levere systemer til verdenens største
lufthavne eller finans platforme i USA, så er vi lige stedet for dig.

Uformel virksomhedskultur med gode rammer for at lære nyt
Vi arbejder i roterende teams, så du får mulighed for at arbejde med forskellige spændende kollegaer,
områder og teknologier. Udvikling af den enkelte er en hjørnesten i virksomheden. Vores kontinuerlige
fokus på innovation og forbedring af udviklingsmetoder, test og kvalitet er legendarisk blandt vores
kunder. Vi ansætter de bedste og det høje faglige niveau giver dig mulighed for at lære meget af dine
nye kollegaer. Vi har en flad organisation hvor ledelsens døre altid er åbne og god plads til hackathon,
fredagsøl og Fifa kampe på storskærmen i vores lækre lokaler med udsigt til Øresund. Adressen er
Lautrupsgade 7. 2100 København Ø.
Vi arbejder med koncepter som DevOps, Big Data, IoT, AI, Blockchain og Global Deployment med fokus
på arkitektur, der kan håndtere store mængder brugere, data og beregninger. Vi fokuserer kontinuerligt
på at inddrage de nyeste spændende teknologier i vores projekter. Vores systemer baserer sig på
Microsoft Azure teknologier, herunder områder som IoT hub, Service Bus, Event Hub, Cosmos DB, osv.
Erfaring med C# er et must.

Om dig
Som person er du ansvarsbevidst, initiativrig, eksekverende og resultatorienteret. Du er udadvendt og
trives med at løft i flok som en del af et mindre team. Du er en passioneret udvikler, drevet af at lære
nyt og sætter en ære i at holde dig ajour med de nyeste udviklingstendenser og teknologier. Du er
engageret og motiveret i det du foretager dig.

Om os
cVation har haft en hastig vækst og består nu af teams i både USA og København. I Danmark sidder vi
40 personer der arbejder 100% med Microsoft udvikling. Vi arbejder både med startup miljøer og de
helt store internationale etablerede virksomheder. Ledelsens har alle udviklerbaggrund og succes som
teknologi entreprenører. cVation er en software virksomhed, der leverer og vedligeholder løsninger til
kunder på tværs af industrier. Du kan læse mere om os på www.cvation.com
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