Softwareingeniør til JVL A/S
JVL er en sund virksomhed i vækst. Vi mangler en skarp softwareingeniør til vores team af
46 medarbejdere. Du vil komme til at indgå i et mindre team af 8 dygtige kollegaer, som
udvikler hardware, firmware og software til 12-14 basisprodukter. Vi har egen produktion og
service ”in-house” og sælger vores produkter til kunder i hele verden, f.eks. Boeing, Novo
Nordisk, Lego, Tesla, Volkswagen etc.
Vi tilbyder en uformel virksomhedsstruktur med en familiær stemning og en lav
personaleomsætning. Vi har en flad organisation uden mellemledere, hvor du refererer
direkte til den tekniske direktør og co-owner.
Vi søger en ny kollega, som kan være med til at vedligeholde og udbygge vores
konfigurationsværktøj, som benyttes til opsætning og optimering af alle vores primære
produkter. Værktøjet er baseret på en PC desktop applikation.
Vores nye kollega har nedenstående IT kompetencer
● Windows udvikling i Embarcadero C++ Builder (Specielt C++17)
● Objekt orienteret programmering
● God forståelse for at implementere visuelle brugerflader
● Kommunikationsprotokoller Seriel/Ethernet (UDP/TCP)
● Protokol implementering (JVL, Modbus, andre)
● Erfaring med udvikling af struktureret software
● Forståelse for kommunikation i realtid
● Godt kendskab til WIN32 API
● Godt kendskab til XML
● Godt kendskab til SVN / Github
● Godt kendskab til testværktøjer som Wireshark og seriel sniffer værktøjer
● Dokumentation af eget arbejde
Det er også en fordel men ikke at krav, hvis vores nye kollega har:
● Kendskab til kompatibilitets forskelle mellem Windows versioner og gerne kendskab
til andre operativsystemer
● C# (Visual Studio)
● Web programmering
● Perifert kendskab til objektorienteret Pascal
● Forståelse/Interesse for software arkitektur og generelt design patterns
● Forståelse/Interesse for at skrive skalerbart, genbrugeligt (og multiplatform) kode
● Erfaring fra med industrielle produkter, er det en fordel men ikke et krav.
● Et fornuftigt niveau i engelsk i skrift og tale.
● en uddannelsesbaggrund som: Ingeniør (CS/EE) eller en relevant teknisk
uddannelse men du kan også være autodidakt

Som person er du:
● Selvkørende med en veludviklet analytisk sans, mens du hurtigt evner at se
sammenhænge og danne overblik.
● Nysgerrig af natur og vil gerne lære nyt.
● God til at kommunikere med dine kollegaer.
● Kvalitetsbevidst, og forstår at se slutproduktet gennem kundens øjne.
● Fokuseret og sætter en ære i at afslutte dine opgaver.

Om jobbet:
Du vil typisk samarbejde på tomandshånd med enkelte udviklere og hver udvikler har ansvar
for sit eget produkt.
I opstarten vil der være kolleger, der giver introduktion og hjælper dig til at komme i gang.
JVL er ISO9001 certificeret, og vi arbejder efter strukturerede metoder.

Vi tilbyder:
● Dygtige og engagerede kollegaer der vil tage godt imod dig
● 6 ugers ferie
● Flextid
● Fredagsbar og 2-3 sociale arrangementer hvert år.
● Bonusordning
● Pensionsordning
● Uddannelse tilbydes efter behov og ønsker.
● Delekontor men en kollega (ikke storrumskontor).
● Moderne udviklingsfaciliteter
● Gode parkeringsforhold
Interesseret i jobbet
JVL samarbejder med Strepa i rekrutteringsprocessen. Såfremt du har yderligere spørgsmål
til stillingen, er du velkommen til at kontakte Stine Amina Toft på sat@strepa.com.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, så upload dit CV eller blot din LinkedIn profil hurtigst
muligt, da vi inviterer til samtale løbende.

