
.NET softwareudviklere søges 

Xcelgo A/S søger medarbejdere til at videreudvikle et af verdens mest avancerede produkter 

inden for Digital Manufacturing.  

Vi tilbyder 

 Du bliver en del af en dynamisk og internationalt orienteret softwarevirksomhed, som 

udvikler og leverer et af verdens førende og mest avancerede produkter til 3D-modellering af 

produktions- og logistiksystemer. 

 Som softwareudvikler hos Xcelgo kommer du til at indgå i et erfarent og stærkt team og 

arbejde med softwaredesign og systemudvikling på et højt niveau, hvor du skal udnytte nye 

teknologier og finde nye måder at anvende eksisterende teknologier på.  

 Du kommer til at arbejde sammen med store internationale virksomheder med aktiviteter 

verden over og får mulighed for at lære fra nogle af de bedste inden for deres område. 

 Du får mulighed for personlig og faglig udvikling, fleksible arbejdstider, god fast lønpakke, 

frokostordning og at blive del af et fællesskab, hvor der er plads til at være menneske og 

have det sjovt. 

 

Vi forventer 

 Du er interesseret i at udvikle avanceret software, hvor moderne computer- og 

softwareteknologier kombineres på nye kreative og innovative måder for at flytte grænserne 

for 3D-modellering.  

 Du har dokumenterede kompetencer med programmering i .NET, softwareudviklingsmetoder 

og - arkitektur samt viden og interesse inden for emner som 3D-grafik, 

realtidsprogrammering, styresoftware til automation, fysikmodellering, klassisk simulering, 

optimering, systemintegration. 

 Erfaring med softwareudvikling inden for automation til montage, produktion, 

robotteknologi, lagersystemer, intern materialehåndtering, bagagesystemer vil være en 

fordel, men ikke et krav. 

 Du behersker dansk og engelsk på højt fagligt niveau i skrift og tale og kan indgå i dialog med 

kunderne omkring bl.a. specifikation og planlægning af opgaver samt aflevering af løsninger. 

 Da vi er en mindre virksomhed, skal du kunne arbejde effektivt, selvstændigt og ansvarsfuldt 

selvom du skal holde flere bolde i luften samtidig og tidspresset kan være stort. 

 Du har en professionel tilgang til softwareudvikling med fokus på strukturer og systematik og 

samtidig også øje for at udtænke og afprøve nye løsninger i tæt samarbejde med dine 

kolleger og kunder. 

  

Er du interesseret og ønsker yderligere information om stillingen, kan du henvende dig til 

udviklingschef Steen Hother Jensen på telefon 61626591 eller shj@xcelgo.com 


