Udvikler med fokus på Microsoft-teknologier, DevOps- og SaaS-erfaring til ambitiøs
software- og konsulentvirksomhed
Er du en dygtig og kvalitetsbevidst udvikler, der brænder for at udvikle i Microsoft-teknologier med
primært fokus på Teams og SharePoint, og er du drevet af at udvikle software, der gør det nemt for
virksomheder at håndtere vigtige administrative arbejdsgange?
Vil du være med til at videreudvikle en succesrig app og en ung virksomhed? Så vil vi gerne møde
dig!
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en dynamisk vækstvirksomhed. Vi har udviklet
appen config 365, der har afsæt i Microsoft 365-miljøet. Appen gør det let for bl.a. HR- og ITafdelinger at håndtere governanceprocesser som onboarding, offboarding og løbende
adgangsstyring for interne og eksterne brugere. Vores omdrejningspunkt er config 365, som vi
både implementerer som standardløsning og tilpasser til vores kunders individuelle behov. Vi
rådgiver også om Teams og SharePoint-intranet.
Dine nye arbejdsopgaver
Som udvikler hos config 365 bidrager du til videreudviklingen af vores config 365-app. Vores app
gør allerede hverdagen nemmere for en række små og store danske virksomheder, men vi har et
ambitiøst roadmap og en omfattende back-log af ny funktionalitet, nye moduler og forbedringer.
Derfor søger vi nu dig, der har erfaring med at udvikle apps i Microsoft 365-miljøet, har DevOpserfaring og som allerede har stiftet bekendtskab med udvikling og modning af SaaS-produkter.
Da vi er en lille virksomhed, vil du også komme til at opsætte og tilpasse config 365-appen til vores
kunders specifikke behov og opsætte Team og SharePoint-løsninger.
Du bliver del af vores tekniske team af erfarne og nye konsulenter, som vi sætter en ære i at
udvikle.
Dine daglige arbejdsopgaver er primært:
• Videreudvikling af appen config 365 og udvikling af integration til 3. parts systemer
• Udvikling og vedligehold af løsninger i Microsoft Power-Platformen med fokus på
SharePoint og Teams løsninger
• Kundedialog i forbindelse med implementering og tilpasning af config 365
• Deltage i udvikling af config 365 produkt-roadmap, idéudvikling og prioritering af back-log
• Medvirken til udarbejdelse af løsningsbeskrivelser, estimering, planlægning og
gennemførelse af systemtest, samt udarbejdelse af systemdokumentation
• Drive best practices og daglig brug af DevOps
• 2. line support ifm. config 365 til vores og vores partneres 1. line support
Om dig
Der kan være flere indgange til jobbet, men vi ser gerne, at du:
• Har en relevant længerevarende IT-uddannelse fra ITU, CBS eller lignende
• Har bred generel viden om Microsoft-teknologier, gerne også med Teams og
SharePointHar praktisk erfaring med udvikling og DevOps. Vi arbejder bl.a. med ASP.NET,
C#, .NET, ASP/VB, PowerShell, HTML, CSS, JavaScript, React, XML/XSLT, MS SQL, Microsoft
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Power platform, Teams og SharePoint, Microsoft/Office 365, Azure AD og Intune, Azure
DevOps, og diverse CMS-løsninger
Har erfaring med udvikling og modning af SaaS-produkter
Er god til at arbejde i team – du kan både dele din viden og række ud efter hjælp og råd
Er fleksibel og selvkørende, og tager ansvar for at løse dine opgaver effektivt og i høj
kvalitet
Er udadvendt og positiv, og trives med dialog med kolleger, kunder og partnere
Har en høj grad af faglig nysgerrighed og stolthed, og vil være blandt de bedste på dit felt
Udvikler elegante løsninger og tænker i større sammenhænge og ”best practices”
Forbliver grundig, skaber overblik og prioriterer, også når der er mange opgaver på én
gang
Forstår at det er vigtigt, at dine estimater og tidsplaner holder, både for kunden og for os
Taler flydende dansk, og kan begå dig skriftligt på dansk. Læser og skriver teknisk engelsk.

Vi tilbyder
• Et fagligt stærkt miljø, hvor der er travlt og omgangstonen er afslappet
• Vi er en ung virksomhed i vækst og vi udvikler os hele tiden og du har rig mulighed for at
præge os
• Faglig og personlig udvikling: vi tror på, at gode resultater opnås sammen, derfor er det at
hjælpe og udfordre hinanden en vigtig del af vores kultur
• Stor grad af frihed og masser af ansvar
• Gode og fleksible ansættelsesforhold
• Uddannelse/certificering efter behov
• Grundløn efter kvalifikationer + bonus
Du arbejder primært på vores lækre kontor i Tower77 i Søborg, men en del af din tid bruges også
hos vores kunder i København og omegn. Selvfølgelig bruger vi også hjemmearbejde via Teams.
Lyder det som noget for dig?
Så send din ansøgning og CV allerede i dag til Meik Børner på e-mail: hr@config365.dk
Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte Meik på tlf. 71 99 06 06
Vi afholder løbende samtaler.
Om config 365
config 365 er en ambitiøs vækstvirksomhed. Vi arbejder med forretningsløsninger, der understøtter
vores kunders forretningsprocesser i Microsoft 365-universet samt udarbejdelse af intranet. Vi
leverer konsulentbistand, udvikling og rådgivning til både små og store, private og offentlige
virksomheder i hele Danmark, og vi er blandt de førende inden for levering af Teams- og
SharePoint-løsninger.
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