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Er du en af Popermos nye IT-udviklere? 

Her kan du få muligheden for at deltage i vores egen spændende IT-udvikling. Du skal ikke sælge timer til 

eksterne kunder men være med til at udvikle vores egne forsikringsløsninger på vores IT-platform. 
 

Du indgår i et team omkring opgaverne, og det forventes, at du er med til at opbygge udviklingsmiljøet i Popermo 

samt indgå i dialog med opgavestiller og slutbruger. Udviklingen af vores forsikringsapplikation foregår i tæt 

samarbejde med forretningen i forhold til ønsker, ændringer og fejlrettelser. Arbejdet som IT-udvikler er bredt 

funderet og indeholder tillige udvikling af Public API, hvilket sker i tæt samarbejde med webudvikler-partner.  
 

Popermo Forsikring hjemtager ansvaret for vores forsikringsapplikation, og vi søger derfor IT-udviklere, der vil 

tage ansvar for og forme vores forsikringssystem fremadrettet.  
 

Har du denne profil? 

Du har en IT-uddannelse som bachelor, datalog eller lignende. Du skal gerne have minimum 3 års erfaring med 

udvikling i .NET. Det er en fordel, at du har kendskab til: 

 Udvikling af administrative applikationer 

 Client-Server arkitektur 

 C#.NET 

 WinForms 

 Unitest og kvalitetssikring 

 Team Foundation Server eller GIT 

 Kanban/Agil udvikling 

 

Om os – Popermo Forsikring 

Popermo Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab, der i mere end 50 år har solgt private forsikringer 

til politiansatte og andre udvalgte medlemsgrupper. Vi er i dag et moderne forsikringsselskab med mere end 

23.000 medlemmer og 31 engagerede medarbejdere. Vi ønsker at være teknologisk tidssvarende og opretholde 

stor medlemstilfredshed i kraft af høj service og brugervenlige digitale løsninger. 
 

Som ansat i Popermo er det naturligt, at du bidrager aktivt til den organisatoriske, administrative og faglige udvikling. 

Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesforhold, et inspirerende arbejdsmiljø og ikke mindst gode kolleger. 
 

Er du vores nye kollega? 

Finder du jobbet interessant? Brug ikke din tid på en ansøgning, men upload et skarpt CV via dette link: IT Udvikler 
 

Vi indkalder løbende til samtale, så skynd dig gerne. Hvis du har uddybende spørgsmål, er du meget velkommen 

til at kontakte Birn+Partners, som du også finder kontakt til via linket. 

 

 
 

 

http://www.birn-partners.com/jobs/?hr=show-job%2F36386&locale=da_DK

