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Vi søger dig, der ligesom os, brænder for at give vores kunder en
fantastisk oplevelse med vores softwareplatform Ucommerce.

Du får en varieret hverdag, hvor du er kontakt med softwareudviklere fra hele 
verden og hjælper dem med at implementere vores produkter i deresegne 
løsninger ved at guide dem med svar på spørgsmål, lave kodeeksempler, 
efterprøve deres løsninger og meget mere.

Du indgår i et nyt team Global Platform Support, som er tæt integreret med 
det eksisterende produktudviklingsteam. Du får 6 erfarne kolleger, som du kan 
sparre med og lære af, som alle er de dygtigste inden for .NET og front-end.

Du har lidt Sherlock Holmes i dig og kan analysere og gennemskue
komplicerede problemstillinger og komme med en forklaring på hvorfor noget 
virker eller ikke virker og kan kommunikere løsninger klart og effektivt til andre 
udviklere.

Er du klar til at rykke med os? Vi udfordrer hinanden i hverdagen, så vi sammen 
bliver bedre. Vi stiller løbende spørgsmålstegn ved hvordan vi gør tingene, så vi 
sammen kan tilbyde vores kunder de bedste produkter. Du kommer således til 
at udvikle dine kompetencer indenfor C#, .NET, ASP.NET, forskellige CMS’er som 
Umbraco og Sitecore, SQL Server, RavenDB, SOLID arkitektur og Azure.

Vi tror på, at rette individ på den rette hylde, skaber de bedste resultater under 
høj grad af frihed. Ucommerce er en lille, international virksomhed, hvor du hver 
dag gør en mærkbar forskel for dine kolleger og vores kunder i hele verden. Du 
bliver en del af en virksomhed, som bygger fantastiske softwareprodukter til 
vores kunder og har det sjovt, mens vi gør det. Vi elsker at fejre vores succeser 
og mødes hver uge til BIG SCRUM, hvor vi sammen fejrer ugens gode historier 
og udnævner Most Awesome Person of Week.

Sidst men ikke mindst, så har vi det sjovt sammen! Vi er ikke en kæmpe 
virksomhed med stor udskiftning, men et sted hvor alle kender alle. Vi hygger 
sammen, går ud og spiser, laver smagninger og bruger i det hele taget byens liv 
sammen. Til daglig har vi selvfølgelig frokostordning, frugt, sodavand, kage osv. - 
og synes du, ligesom os, at bordfodbold stadig er fantastisk, så vil du passe lige 
ind.

Vil du høre mere om hvordan din nye hverdag i Global Product Support ser ud, 
så kontakt Mads Due, som til dagligt sidder i teamet. Du er selvfølgelig også 
velkommen til at kigge forbi og møde Mads og resten af teamet til en kop kaffe :)
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