Vil du være med på vores globalt førende team til udvikling af PLM
software? Vi søger en Programmør til vores HQ på Novi i Aalborg.
Beskrivelse
PDM technology søger en programmør til udvikling af vores Bluestar PLM software.
Bluestar PLM er det førende state-of-the-art PLM system, som kombinerer data og arbejdsopgaver for ingeniører
indeni Microsoft Dynamics ERP system, der anvendes af en lang række globale produktionsvirksomheder.
Vi er et internationalt softwarehus, der udvikler og implementerer vores Bluestar PLM (Product Lifecycle
Management) it-system til Microsoft Dynamics 365/AX platformen. Vores kunder er i Europa og Nordamerika. Vi er
bosiddende i Aalborg med afdelinger i Plzen (Tjekkiet) og Atlanta (USA)

Primære arbejdsområder
Dine programmeringsopgaver vil primært være:
▪ Object orienteret programmering med database
operationer
▪ Data management
▪ Interaktion med data fra database til
brugergrænseflade

▪
▪
▪

Præsentation af data til brugere på en
meningsfuld og transparent måde
Optimering af daglige processer så de bliver
hurtigere og mere enkle for brugerne
Programmering på Microsofts platform (D365FO)

Vi tilbyder
Vi tilbyder et dynamisk, innovativt, erfarent og internationalt arbejdsmiljø med dygtige kolleger i et stærkt team, der
brænder for softwareudvikling, vores produkt, kunder og firmaet.
Vi vægter faglig udvikling højt og tilstræber altid, at vores produkter er blandt de førende på markedet, og vi har altid
nye spændende projekter i støbeskeen. ”Frihed under ansvar” er en grundlæggende del af vores arbejdsfilosofi. Vi har
en flad organisationsstruktur med en høj grad af selvledelse.
Vores kontorer er beliggende i NOVI science park ved AAU campus. Vi har gode faciliteter, såsom kantine, fitness mm.
Vi prioriterer et godt fællesskab med faglig sparring og sociale arrangementer.

Vi forventer, at du:
▪
▪
▪

Brænder for programmering
Er initiativrig
Er faglig nysgerrig

▪
▪

Er en teamplayer
Sætter en ære i at udvikle software af høj kvalitet
og med blik for brugernes og firmaets bedste

Ansøgning
Send en motiveret ansøgning og CV til lsl@pdmtechnologygroup.com, telefon: 22147939
(Please see the following link for information regarding our privacy policy: https://bluestarplm.com/privacy-policy/)

