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Vi søger en erfaren IT Udvikler:
Du skal indgå i vores udviklingsfunktion. Du kommer til at referere til IT Chefen, og du får sammen med teamet ansvaret for at tilpasse og
videreudvikle vores eget forsikringssystem. 
Den generelle udvikling af forsikringsapplikationen sker i tæt samarbejde med forretningen i forhold til ønsker, ændringer og fejlrettelser.
Vi søger derfor dig, der har gode kommunikative evner og erfaring fra agilt udviklingsmiljø.
Der er tale om en solid kodebase på næsten 2 mio. kodelinier, der løbende er vedligeholdt med en del Legacy kode. Herudover varetager
teamet en del udviklingsopgaver i forbindelse med nye services og integrationer til andre forretningssystemer delvist cloudbaseret. 
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: 
 Udviklingskompetencer:

•  C#.NET.
•  Client-Server arkitektur. Kommunikation håndteres med WCF. 
•  .Net Reflection.
•  DevExpress WinForms.
•  Arbejde med legacy code.
•  Object-Relation Mapping (ORM). 

  Der benyttes NHibernate 4 til mapning.
  Services anvender Entity Framework.

 Værktøjer:
•  Visual Studio 2019.
•  Unit test og kvalitetssikring, herunder udvikling af unittests i NUnit.
•  BitBucket.
• GIT - GIT Bash anvendes som primært værktøj.

    Gerne erfaring med hele GIT flowet, branching, merge, rebase osv.

 Udviklingsmetodik:
Kendskab til:
•  SCRUM/Kanban/Agil udvikling
•  Kendskab til UML.

	 Software	principper:
•  SOLID principper.
•  GoF patterns.

 DevOps:
•  Erfaring til Atlassian Bamboo.
•  Erfaring med Atlassian BitBucket.
•  Kendskab til Docker.
•  Erfaring med Windows PowerShell.

For at forstå datagrundlaget vil det være en fordel, hvis du har arbejdet med MSSQL databaser.
Om os - Popermo Forsikring:
Vi har et mål om at være teknologisk tidssvarende og opretholde stor medlemstilfredshed i kraft af høj service og brugervenlige digitale
løsnigner. 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. 
Ansøgning m.v.:
Rekrutteringsprocessen varetages af EPICO Search. Du kan høre mere om stillingen hos direktør Anya Vangsgaard på telefon +45 53 74 71 80 
eller send din ansøgning og CV til ava@epicosearch.dk. Vi holder samtaler løbende, da vi gerne vil have stillingen besat hurtigst muligt. 

Popermo Forsikring GS
Popermo’s historie er fortællingen om initiativrige politiansatte, som i 1963 fik en idé. De ville lave deres eget forsikringsselskab, så de kunne købe billig kaskoforsikring til deres biler, 
for politiansatte var jo gode bilister og havde få skader. Ideen blev ført ud i livet, og ’Popermo –  vores forsikring’ blev en realitet. Efter mere end 50 år i branchen sælger vi alle private 
forsikringer til politiansatte og andre udvalgte medlemsgrupper. Popermo er i dag et moderne medlemsejet forsikringsselskab med mere end 25.000 medlemmer, 41 medarbejdere
og en årlig omsætning på 240 mio. kr.
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