Softwareudviklere
Til vores afdeling i Aarhus søger vi dygtige softwareudviklere.
Vi er i gang med at bygge nye cloud services, som skal komplementere vores eksisterende produkter. Du
kan få muligheden for at være med helt fra starten og være med til at bygge vores infrastruktur og
platform!
Hos os bliver du en del af et team, hvor der er god mulighed for sparring med dygtige og hjælpsomme
kolleger. Der arbejdes efter agile principper med daglige stand-ups, sprints, sprint reviews og
retrospectives. Du får masser af faglige udfordringer, kommer til at deltage i alle aspekter af
udviklingsarbejdet, og du får konkrete udviklingsopgaver fra første dag.
Løbende videreudvikling og kompetenceopbygning er vigtigt for os, og du får mulighed for at tage kurser
eller certificeringer efter behov.
Cryptomathics produkter indgår i mange forskellige sikkerhedsløsninger hos kunderne. Eksempelvis inden
for områder som digitale signaturer (f.eks. netbank og juridiske dokumenter) og nøglehåndtering (f.eks. i
forbindelse med udstedelse og brug af betalingskort).

Om dig
Du er uddannet datalog, civilingeniør eller lign. og har et godt kendskab til Java.
Du er ansvarsfuld, kvalitetsbevidst og trives i et miljø med høj faglighed. Du er god til at samarbejde med
andre og indgå i et kollegialt fællesskab.
Det er et plus, hvis du har grundlæggende kendskab til kryptografi, men det er ikke et krav. Det er ligeledes
et plus, hvis du har relevant, praktisk programmeringsarbejde fra studiejobs, gerne med cloud-teknologier
(f.eks. AWS, Azure eller GCP).

Om os
Cryptomathic leverer produkter og systemer til kunder i det meste af verden, primært banker og andre
finansielle virksomheder.
Vores udviklingsafdeling ligger på Åboulevarden i Aarhus C. Vi er ca. 60 medarbejdere i Aarhus. Foruden
udviklingsafdelingen i Aarhus har Cryptomathic salgskontorer i Tyskland, England og USA, og sammenlagt er
der ca. 100 medarbejdere i Cryptomathic.

Ansøgning samt CV og eksamensbeviser sendes til:
cryptomathic-job@cryptomathic.com

www.cryptomathic.com

