
 
OM TRICOM 
Tricom er det førende danske firma i branchen, og nyder stor anerkendelse for vores løsninger. Hos os får du et 
udfordrende job med gode muligheder for at gøre en forskel i et ungt, uformelt og ikke mindst sjovt miljø. 
Læs mere om os på www.tricom.dk 

 
 
 

 
 

VI SØGER EN DYGTIG FULL STACK-UDVIKLER 
Har du lyst til at arbejde med det nyeste indenfor IT-udvikling? Sætter du en ære i dit arbejde, og har du lyst til at blive 
udfordret og udfordre andre? Kunne du tænke dig at være en del af et dynamisk team med god stemning, sparring, 
erfarne kollegaer og et sjovt arbejdsmiljø? Så er det måske netop dig, vi mangler. 
 
DINE OPGAVER 
Tricom er en gazellevirksomhed, der arbejder med e-handel indenfor Fin-Tech. Vi leverer internationale og prisvindende 
løsninger til over 250.000 brugere og dækker både store, private virksomheder, kommuner og hele den Danske Stat. Du 
vil i Tricom blive en del af vores velfungerende team med arbejdsplads først på Amager. Vi har høje ambitioner og søger 
derfor dygtige folk til at være med på rejsen sammen med os.  
 
Du vil i de enkelte projekter arbejde tæt sammen med både forretningen, slutbrugerne og de øvrige udviklere.  
I jobbet som full stack-udvikler vil du blandt andet komme til at: 

 
• Bruge hovedparten af din tid på udvikling af spændende løsninger til meget forskellige problemer 
• Deltage i analyse og design af ny funktionalitet og nye løsninger sammen med produktholdet 
• Indgå i sparring med dit team omkring metoder, frameworks og tilgang til udviklingsarbejdet 
• Opsøge og tage nye teknologier i anvendelse 
• Deltage i tværfunktionelle projektteams, der både inkluderer kollegaer, kunder og testere 
• Blive mødt af en positiv ånd, et godt netværk og plads til at vokse 

 
HVEM ER DU 
Du har en forkærlighed for at levere brugervenlige løsninger, der virker. Du holder dig opdateret på trends og tendenser 
inden for IT-udvikling, teknologi og proces. Din baggrund kan være datalog, softwareingeniør, datamatiker eller anden 
relevant IT-baggrund. Du har min. 3 års erfaring som udvikler. 
 
Du har indsigt i eller stiftet bekendtskab med følgende: 

 
• Udvikling af skalerbare og distribuerede systemer 
• C#, Rest- og web-udvikling 
• Amazon Web Services og Infrastruktur 
• Elastic Search 
• AngularJS, Material & Typescript 
• HTML5, CSS/LESS 
• Entity Framework 
• Machine Learning/AI 
• Continuous build, deployment og automatiserede test-frameworks 

 
VI TILBYDER 
Du vil indgå i et ungt, uformelt og dynamisk team, der brænder for udvikling af innovative løsninger til vores kunder. Der 
er fokus på høj faglighed, men samtidig lægger vi vægt på at det skal være sjovt – en arbejdsplads, hvor du selv kan være 
med til at præge udviklingen og hvor der er plads til at vokse. Der er frokostordning, sundhedsforsikring, fri telefon og 
internet samt god pensionsordning. Løn efter kvalifikationer og erfaring. 

 
ANSØGNING 
Spørgsmål kan rettes til Simon Clemen Hare på start@tricom.dk 

 


