Kundevendt Azure Cloud Arkitekt
Vi søger dygtige arkitekter med rådgivningsgen til vores Azure konsulentafdeling. Har du erfaring med udvikling
af kritiske Cloud løsninger på Azure og en passion for høj softwarekvalitet, effektivisering af udviklingsprocesser
og DevOps? Så er cVation stedet for dig.
Du vil indgå i vores voksende team, hvor høj faglighed, innovation og arbejdsglæde er i højsæde.

Optimale udviklingsmuligheder
cVation er en IT-virksomhed med fokus på innovative, robuste cloudløsninger i stor skala til bl.a. luftfart og
finans baseret på Microsoft Azure. Vi kombinerer højt fagligt niveau og selvbestemmelse med konstant fokus på
at anvende de nyeste teknologier, eksempelvis koncepter som DevOps, Big Data, IoT, AI & Blockchain.
Vi arbejder både med udvikling af egne produkter, yder rådgivning og leverer komplekse cloud løsninger til
kundeprojekter. Dette giver optimale udviklingsmuligheder, da du kan dyrke dine faglighed på interne projekter
og dele denne viden og erfaring ifbm. kundevendte aktiviteter.
Vores kontinuerlige fokus på innovation og forbedring af selve udviklingshåndværket, test og kvalitet er
legendarisk blandt vores kunder – vi har endda bygget vores egen DevOps-udviklingsplatform. Som en del af
arkitektteamet, vil du have mulighed for at præge denne udvikling.
Du vil få mulighed for at deltage helt fremme i pre-sales fasen, hvor behov skal afdækkes og løsning og
arkitekturen designes og diskuteres med kunden. Ligeledes kan du indgå i leveranceteamet, så du kan være
med til at følge dine tanker ud i livet, arbejde med de løbende tekniske afklaringer og følge løsningen til dørs.

Uformel virksomhedskultur
Vi arbejder i roterende teams, så du får mulighed for at arbejde med forskellige spændende kollegaer, områder
og teknologier. 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.

Om dig
Som person er du ansvarsbevidst, initiativrig, eksekverende og resultatorienteret. Du er udadvendt og trives
med at løfte i flok som en del af et team. Du er en passioneret arkitekt og 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.
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