Kom og mærk dynamikken
i en innovativ vækstvirksomhed
Continia Software er en af verdens førende leverandører af Microsoft
Dynamics NAV/365 Business Central tillægsprodukter til faktura- og
betalings-håndtering. Vi er en innovativ softwarevirksomhed i hastig vækst,
og med en uformel omgangstone, hvor der er højt til loftet og ikke langt fra
idé til handling. Her har du 3 gode grunde til at blive en del af holdet;
Virksomhed i rivende vækst
Continia Software har oplevet en kontinuerlig vækst i løbet af de sidste mange år,
og vi fortsætter vores positive udvikling. Således har vi modtaget Børsens Gazellepris de sidste 5 år på baggrund af vores solide vækst og fordoblede omsætning.
Vores produkter bliver stadig udbredt i flere og flere installationer verden over, og
du kommer således til en fremtidsorienteret virksomhed med en solid økonomisk
baggrund.

Lokalt forankret med global rækkevidde
Vores produkter markedsføres, sælges og implementeres i
hele verden via vores store partner – og distributørnetværk.
Du kommer til at arbejde for en virksomhed, der nyder et
utroligt godt omdømme i branchen – både nationalt og
internationalt. Vores produkter anvendes i dag i mere end
7000 NAV/BC installationer verden over.

Få nogle af branchens dygtigste som kollegaer
Som medarbejder hos Continia Software vil du få nogle af de absolut stærkeste udviklere og produktspecialister som kollegaer. Vi tilbyder
et dynamisk arbejdsmiljø med en flad organisationsstruktur, der giver mulighed for stor selvbestemmelse inden for samt indflydelse på
dine egne arbejdsområder. Du bliver en del af et team, hvor engagementet er højt og den kollegiale trivsel er i højsædet.
Kunne du tænke dig at blive kollega med os? Så kig på næste side - vi har et job, vi synes du skal søge...

Full Stack
Web/.Net udvikler

(Aalborg)

Continia Software A/S er inde i en rivende udvikling, og vi søger derfor nu en Full Stack udvikler til
vores afdeling for online løsninger og API’er.
Vi er et 100% Microsoft Dynamics NAV/Business Central udviklingshus, hvor vores løsninger er i centrum,
fremfor faktureringsprocenter og spredte kundeopgaver. Hos os betyder det langt mere, at koden og
funktionaliteten i vores løsninger lever op til højeste standard, fremfor hvor hurtigt det kan udvikles.
Som person brænder du for at arbejde med nye teknologier og metoder, og du sætter en stor ære i at gøre
tingene ordentligt.
Du vil komme til at arbejde på vores hovedkontor i Aalborg, hvor du vil indgå i et team af meget dygtige NAV/
BC, .NET- og app-udviklere. Du vil i høj grad være med til at planlægge din egen arbejdsdag og opgaver samt
få stor indflydelse på løsningens udvikling i helhed.
I Continia kan vi tilbyde:
•
•
•
•
•

Et dynamisk arbejdsmiljø med en flad organisationsstruktur, der giver mulighed for stor
selvbestemmelse og indflydelse på egne arbejdsområder
En virksomhed der er førende i NAV/Business Central branchen, og som oplever høj vækst samt har en
solid økonomisk baggrund – siden 2013 er Continia, hvert år, blevet udpeget som Gazelle-virksomhed
af Børsen, som kun uddeles til de hurtigst voksende virksomheder i Danmark
En international virksomhed hvor både Danmark og især udlandet har stor fokus
Et stort engagement og højt humør blandt alle medarbejdere
Et jobmiljø med masser af udfordringer og udviklingsmuligheder

Vi søger dig som:
•
•
•
•
•

Har erfaring med front-end og back-end .NET udvikling
Har erfaring med front-end teknologier som React, HTML5, SCSS/CSS, JavaScript
Har erfaring med en eller flere af følgende teknologier: C#, ASP.NET MVC, EntityFramework
Har du erfaring med Microsoft Azure er det et plus, men ikke et krav
Har du desuden tidligere erfaring med automatiserede test vil dette også være et plus

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Henrik Lærke (CEO) på 8230 5000 eller hl@
continia.com. Din arbejdsplads bliver hos Continia Softwares hovedkvarter i Aalborg, og vi tilbyder naturligvis
en løn, der svarer til dine kvalifikationer, inkl. mulighed for pensionsordning og sundhedsforsikring.
Vi læser ansøgninger løbende, så send din ansøgning med CV til job@continia.dk hurtigst muligt.
Vi tager annoncen ned, når vi har fundet den rette kandidat.
Continia Software A/S
Stigsborgvej 60			
9400 Nørresundby		
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