
Om jobbet
Du kommer til at arbejde i vores afdeling for lager- og logistikløsninger, hvor vi  

udvikler IT-platformen LOGIA, som er Danmarks førende lagerstyringssystem.

Din opgave består i udvikling af LOGIA med nye funktioner, dialoger og interfaces til 

eksterne systemer. Du vil få mulighed for at deltage i alle udviklingsfaser fra idé til fær-

digt produkt, og efterfølgende vil der være mulighed for tæt kundekontakt i forbind-

else med test, idriftsættelse og aflevering af den færdige løsning hos kunden.

Du vil fra start indgå i et af vores udviklingsteams sammen med dygtige kolleger.

Sparring og vidensdeling er en del af virksomhedskulturen, og der er rig mulighed for 

faglig og personlig udvikling. Du kan forvente rejseaktivitet i forbindelse med on-site 

aktiviteter og møder hos kunderne.  

Er du interesseret? 
Så send din ansøgning og CV 

til job@logimatic.dk

Sofiendalsvej 5B 
DK-9200 Aalborg

Stillingen ønskes besat snarest og 
ansøgninger behandles løbende

Har du spørgsmål? 
Så er du velkommen til at kontakte 

HR-chef Lene Dahlstrøm eller 
adm. direktør Karsten Bangshaab

på tlf. 96 34 70 00

Logimatic er en dansk software- og automationsvirksomhed, som agerer på det internationale 
marked. Vi har over 30 års erfaring og beskæftiger os med mange forskellige brancher. I dag er 
vi 100+ medarbejdere og har afdelinger i Aalborg, Værløse og Singapore. 

Du kan læse mere på www.logiawms.dk og www.logimatic.dk

Logimatics vækststrategi bærer frugt, og derfor 
søger vi en dygtig og ambitiøs .NET udvikler til 
vores hovedkontor i Aalborg.

Du har
• Relevant videregående teknisk uddannelse, som software ingeniør eller lignende 

• Erfaring med Microsoft .NET platformen og SQL/databaser

• Gode formuleringsevner i dansk og engelsk - både i skrift og tale 

• Lyst til at blive ekspert i LOGIA og gøre en forskel for vores kunder 

• En systematisk tilgang til at løse opgaverne

• Evne til både at arbejde selvstændigt og i teams

• Drive, er ambitiøs og resultatorienteret

• Flair for kundekontakt, gå-på-mod og godt humør

Vi tilbyder
En stilling på en dynamisk arbejdsplads, hvor der er et højt fagligt niveau i et uformelt 

miljø. Ligeledes er der en flad struktur, korte kommandoveje og stor grad af frihed under 

ansvar. Vi kan desuden tilbyde en sund kantineordning og en aktiv personaleforening. Løn 

vil være i overensstemmelse med dine kvalifikationer og med pensions- og bonusordning. 

Se mere på www.logimatic.dk/karriere/video-af-ansatte

Vil du være med til at udvikle  
Danmarks førende WMS-system?

Vi glæder os til at høre fra dig!


