
Faglige kvalifikationer
• + 5 års relevant erfaring med C# og .NET udvikling
• Erfaring med test driven development
• Erfaring med database design samt MSSQL og Azure DB
• Gerne domæneviden indenfor SCADA, Health eller FinTech

Personlige egenskaber
• Kan arbejde selvstændigt men stadig være en teamplayer
• Forstår betydningen af at være firmaets mand 
• Har stor grundighed og fornemmelse for kvalitet i det arbejde der skal udføres for vores kunder
• Engageret og motiverende
• God humor
• Skal være indstillet på at arbejde fra firmaets adresse såvel som på kundernes adresser, som primært vil være i 

Jylland

Hvad tilbyder vi
• Vi kan tilbyde et kanon arbejdsmiljø, med nogle rigtig dygtige Geek kollegaer og nogle fantastiske muligheder for, at 

udvikle sig både fagligt og personligt.
• Vi har en lang række goder, som fx lækker kantine, fredagsbar, adgang til Fitness, sundhedsordning, frugt m.v.
• Et professionelt men også uformelt miljø med meget fleksibilitet
• Privat sygesikring
• God løn efter kvalifikationer
• Mulighed for deltagelse i selskabets pensionsordning efter nærmere aftale
• Spændende arrangementer hvert år både faglige og sociale

Vi søger derfor en ny Backend GEEK udvikler, som vil hjælpe os fra vores kontor i Vejle, beliggende i Dandy Business Park lige ved 
motorvejen.

Du kommer til at arbejde med nationale og internationalt orienterede kunder specielt indenfor SCADA, MedTech samt FinTECH.
Vi har en lang række goder, som fx lækker kantine, fredagsbar, adgang til Fitness, sundhedsordning, frugt m.v.

Fra medio 2020 kommer vi til at bo i det spritnye AI House ”Et digitalt AI-fyrtårn - en neutral innovationslegeplads” som det hedder 
sig i prospektet og som kommer til, at ligge ca. 100m fra hvor vi bor i dag (se mere på  http://ai-house.dk)

Stillingsopslag for Backend Geek til Sweet Geeks A/S

Vi søger Backend Geek udvikler 
til spændende arbejdsmiljø hos 
Sweet Geeks

Sweet Geeks har siden 2012 været i rivende udvikling - især over de sidste 3 år, 
og vi har derfor brug for endnu flere Geeks der vil hjælpe os og vores kunder.

Next step
Hvis du har spørgsmål om stillingen eller Sweet Geeks A/S, er du meget velkommen til at kontakte Chief Geek/Partner 
Brian Johansen på 4118 8402 eller mail bjo@sweetgeeks.dk  eller læse mere om Sweet Geeks A/S på https://sweetgeeks.dk

Er ovenstående interessant for dig og kunne du se dig selv som en af vores nye Geeks, så send en e-mail ligeledes til:
Chief Geek Brian Johansen på bjo@sweetgeeks.dk med din ansøgning inklusive dit CV.


