SENIOR SOFTWARE DEVELOPERS
Brænder du for at arbejde med avanceret software, og vil du være med til at udvikle
missionskritisk udstyr til et helt særligt og meget spændende kundesegment? Så er du måske én af
vores nye Software Developers.
Din rolle
Som en del af vores R&D team vil du blive involveret i nyudvikling, videreudvikling og forbedring af
produkter og løsninger. Du bliver en del af et kompetent udviklingsteam på 10 medarbejdere –
med flere på vej. Afdelingen er kendetegnet ved høj faglighed og en uformel omgangstone. Vi
hjælper hinanden, og der er plads til den enkelte og vores forskelligheder. Dermed udvikler vi os
nemlig både fagligt og personligt.
Vores produkter og løsninger strækker sig over alt fra sensorer, antenner, RF udstyr, high-speed
A/D, FPGA design, signalbehandling på GPU og CPU, over kommunikationsprotokoller, system- og
databasedesign, GUI design, geografiske informationssystemer til client-server arkitektur.
Der er mulighed for udvikling i jobbet. Du kan i fremtiden udvikle dig til eksempelvis Scrum Master
eller Product Owner.
Ansvarsområder
Som Software Developer vil du bl.a. blive tilbudt ansvar for:


Videreudvikling, nyudvikling og forbedring af nuværende produkter og løsninger.



Continuous integration / code review.



Specialiseret udstyr til Electronic Warfare.



Du skal kunne sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder.

Din Profil


Du er Datalog eller Software Ingeniør på kandidat niveau med minimum 3 års erfaring.



Du har indgående kendskab til software design, software arkitektur, software test,
software mønstre, programmering og debugging.



Du har erfaring med C/C++, C#/XAML, Python, GIT, Phabricator, Jenkins, Linux (Yocto),
Windows, Visual Studio og GNU tools.



Du kan arbejde selvstændigt såvel som i et team, og du er positiv og proaktiv.



Du er kvalitetsbevidst og grundig i dit arbejde, og du kan sætte dig i brugerens sted.



Du har øje for detaljen, og du er klar på at dele din viden med dine nye fantastiske kolleger.

Chora som arbejdsplads
Chora er en lille virksomhed, med højt til loftet, hvor alle kender alle. Hos Chora er der ikke langt
fra idé til beslutning, og du har som medarbejder mulighed for at influere virksomheden i sit hele.
Vi er et dedikeret team, som ikke er bange for udfordringer. Dog sigter vi altid mod en sund worklife balance, hvilket betyder at vi prioriterer 37 timers arbejdsuger, men erkender, at der kan være
travle perioder. Derudover tilbyder vi:



Variation i opgaver (Front-end, C#, WPF, Backend, C++, Embedded, m.m.).



Mulighed for hjemmearbejdsplads med nødvendigt IT udstyr – også efter corona tiden.



En dynamisk atmosfære med en uformel omgangstone.



Gode stabile arbejdsbetingelser.



Et spændende niche marked med unikke produkter.



Pensionsordning.



Bonusordning og løn iht kvalifikationer.



Spændende opgaver, gode kollegaer, indflydelse på eget arbejde og fokus på kvalitet.



Indflydelse på valg af laptop.



Sundhedsforsikring.



Hjemmelavet frokost hver dag og fri frugt, kaffe, te og vand .

Om Chora
Chora er en international virksomhed med hovedkvarter direkte ud til havnen i Aarhus. Vi har
kontor i Tyskland og derudover et verdensomspændende distributionsnetværk, som løbende
udvides. Chora blev grundlagt I 1994, og har lige siden udviklet og solgt højteknologiske
kommunikationssystemer til både B2B og B2G markedet.
Vi har en mission med en klar strategi og store ambitioner. Vores kundesegment er anderledes, da
vi arbejder på et fascinerende og insisterende niche-marked.

Send din ansøgning/CV til job@chora.dk.
Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte
CTO Thomas Fabricius på +45 86 18 99 55.

