
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 snart 60 år i branchen sælger vi alle private forsikringer til ansatte indenfor politi, sundhed, skole og mange flere medlemsgrupper. Popermo er i dag et 
moderne forsikringsselskab med mere end 25.000 medlemmer, 41 engagerede medarbejdere og en årlig omsætning på 244 mio. kr.

Vi søger en C# senior Azure/IT udvikler...  
Med reference til IT-chefen kommer du til at indgå i udviklingsfunktionen, og du får sammen med teamet ansvaret for at tilpasse og videre-
udvikle Popermos eget forsikringssystem. 
Den generelle udvikling af applikationer og services sker i tæt samarbejde med forretningen i forhold til ønsker, ændringer og korrektioner
af fejl. Applikationer skal løbende vedligeholdes og moderniseres.
Herudover varetager teamet en del udviklingsopgaver i forbindelse med nye services og integrationer til andre forretningssystemer, samt
transformation og modernisering til nye Azure-baserede løsninger. Her vil du få en central rolle i udviklingsfunktionen i samarbejde med
vores Azure driftsspecialist. 

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. Du har erfaring med udvikling af API’er og har viden om de forskellige muligheder der f.eks. er i PaaS 
services. Du er nysgerrig og har lyst til at prøve nye muligheder af i Azure.
Vi forventer, at du har nogle års relevant udvikler erfaring.

Dine kvalifikationer og styrker:
Du har lyst til at lære mere og arbejde med Azure.
Du bør have erfaring med udvikling af nogle af følgende områder:    
• API Management
• Automatisering via pipelines eller github Actions
• C# /.Net

Samt erfaring med værktøjer som:
• Visual Studio VS2022
• CI/CD
• Github 

Om os
Vi har et mål om 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 har en agil tilgang med fokus på at bidrage til værdiskabende løsninger i og omkring Azure. Du kan forvente at blive en vigtig teamplayer, 
som er med til at drive vores transformation mod Azure. 
Du tilbydes attraktive løn- og ansættelsesforhold, et inspirerende arbejdsmiljø og ikke mindst gode kolleger. 

Finder du jobbet interessant?
Benyt dette link, hvis du vil søge jobbet: https://recruit-it.dk/ledige-stillinger/106098/
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Popermo er et dansk forsikringsselskab
og er medlem af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber

Er du Popermos
nye IT-udvikler?

Og kendskab til disse udviklingsmetodikker:
• DevOps
• SCRUM/Kanban/Agil udvikling
• UML

• MSSQL
• Client-Server arkitektur
• Måske PowerShell
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