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Vi søger lige nu en erfaren IT Udvikler til at indgå i vores Technical Lead Team. 

Du kommer til at referere til IT-chefen, og sammen med en anden erfaren udvikler får du ansvaret for at 

tilpasse og videreudvikle vores eget forsikringssystem. Der er tale om en solid kodebase på næsten 2 mio. 

kodelinier, der løbende er vedligeholdt, men en del Legacy kode. 

 

Den generelle udvikling af forsikringsapplikationen sker i tæt samarbejde med forretningen i forhold til 

ønsker, ændringer og fejlrettelser. Det betyder, at kandidater med gode kommunikative evner og erfaring 

fra agile udviklingsmiljøer ikke kommer bagerst i køen. 

 

Hvem er du? 

 

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være mangeartet. Du kan have en IT-uddannelse som bachelor, 

datalog, IT Ingeniør eller lignende, men din erfaring er mindst lige så vigtig. For at kunne bestride rollen 

forventer vi, at du har minimum 5 års relevant erfaring. Derudover bør du have erfaring med følgende: 

 

.Net kompetencer: 

 

 C#.NET 

 Client-Server arkitektur. Kommunikation håndteres med WCF 

 .NET Reflection 

 DevExpress WinForms 

 Object-Relation Mapping (ORM), der benyttes NHibernate til mapping af entities til database 

 Inversion of Control princippet 
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Værktøjer: 

 

 Unit test og kvalitetssikring, herunder udvikling af unittests i nunit 

 BitBucket 

 GIT – især GIT Bash, men gerne erfaring med hele GIT flowet, branching, merge, rebase osv. 

 SCRUM/Kanban/Agil udvikling 

 

Software Design: 

 

 SOLID principper, GoF og GRASP 

 DevOps viden og interesse for Buildpipelines 

 

For at forstå datagrundlaget vil det være en fordel, hvis du har arbejdet med MSSQL databaser, men du 

behøver ikke have erfaring på DBA niveau. 

 

Om os: 

 

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

til politiansatte og andre udvalgte medlemsgrupper. Der er i dag tale om et moderne forsikringsselskab 

med mere end 23.000 medlemmer og 37 engagerede medarbejdere. 

 

Målet er 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. 

 

Du tilbydes attraktive løn- og ansættelsesforhold, et inspirerende arbejdsmiljø og ikke mindst gode 

kolleger.  

 

Hvad gør du nu? 

 

Er dette noget for dig, så ansøg hos ekstern konsulent via dette link: linkedin.com/jobs 

Vi arbejder løbende med kandidater til stillingen, og vi glæder os til at høre fra dig. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/1417098465/

