
Mindst 3 års erfaring med C#
Solidt kendskab til .NET Core
Stor erfaring med RESTful API'er

Solidt kendskab til React, Typescript og npm
Erfaring med Linux
Erfaring med Docker
Erfaring med gRPC 
Kendskab til Windows Server og IIS
Kendskab til Webservices (REST, WCF)
Erfaring med MongoDB
Erfaring med UI/UX
Erfaring med agilt projektsamarbejde

Jobbet 
Du bliver en del af et mindre udviklingsteam, som driver
en national serviceplatform og løser forskellige
udviklingsopgaver, primært indenfor sundheds-IT til
primærsektoren og tværsektorielle samarbejdspartnere.

Som Full Stack udvikler hos os, er du med fra starten på
nye projekter og bidrager til eksisterende løsninger. Dine
opgaver vil omfatte udvikling og drift af primært backend
med .NET Core, Rest og gRPC. Der vil også være frontend
opgaver i Typescript og React. Hos PLSP kommer du til at
arbejde i en sektor i rivende udvikling, hvor der sættes
høje krav til sikkerhed og kvalitet.

Vi har fokus på et arbejdsmiljø, hvor udviklerne har stor
indflydelse på opgaveløsning. Hos os finder vi i
fællesskab ud af hvordan tingene gøres bedst. Du vil blive
taget med på råd og mærke, at det er i samarbejdet med
dine kollegaer, at de bedste løsninger skabes. 

Din profil  
Vi leder efter en kollega som arbejder selvstændigt med
egne opgaver og med ansvarsbevidsthed for teamet. I
ansættelsesprocessen vægtes erfaring fra en lignende
stilling højt, men vi forventer altså ikke at du kan sætte
flueben ved alle punkterne. 

Need to have

Nice to have

Hvem er vi?
PLSP er en central leverandør indenfor sundhedsdata og
IT-løsninger til den offentlige og private sundhedssektor.
Vi arbejder for at sætte formålstjenlige løsninger i verden,
som i sidste ende styrker et mere sammenhængende
sundhedsvæsen. I praksis betyder det, at vi aktivt tager del
i udviklingen af sektor-specifikke, regionale samt nationale
løsninger. Vi vejleder bl.a. om datakvalitet og tværsektorielt
infrastruktur. Samtidig udvikler og driver vi IT-systemer, der
letter klinikkernes hverdag. Vi er leverandør på appen Min
Læge, og har siden 2020 været en del af
Sundhedsdatastyrelsens delingsinfrastruktur. 

PLSP er ISO 27001 certificeret og opererer ud fra en
række retningslinjer i vores informationssikkerhedspolitik.
Vi er et lille, men kompetent hold. Dine kollegaer består af
både personer med mange års erfaring i branchen og
andre med helt friske øjne. 

Det praktiske
Arbejdssted er på kontoret i Aarhus V og stillingen er 37
timer fuldtidsstilling. Til orientering flytter kontoret til
Skanderborg, lige ved siden af Banegården, fra januar
2023. 

Vi strukturerer arbejdsopgaver omkring agile 2 ugers
sprints. Mulighed for hjemmearbejde og fleksible
arbejdstider, men vi sætter pris på fællesskabet på
kontoret. 

Ansættelsesdatoen er snarest muligt. 
Samtaler holdes løbende.

Er du interesseret? 
Send dit CV samt et par linjer om hvorfor du gerne vil
arbejde hos os til rekruttering@plsp.dk - skriv ”Full Stack
udvikler” i emnefeltet.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at
kontakte direktør Jesper Sørensen på jes@plsp.dk eller
telefon 88741790.

Full Stack udvikler til fremtidens sundheds-IT 

Vi søger en erfaren C# udvikler med lysten til at sætte formålstjenlige løsninger til den
offentlige og private sundhedssektor i verden. 
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