
Vitani A/S er grundlagt i år 2003, har 
hovedkontor i Viborg og består idag af 
3 forretningsområder. Security, Building 
Control og Energy Systems.
Vitani Energy Systems A/S udvikler, 
markedsfører og servicerer OMEGA EMS – 
det førende software til energiledelse. 
OMEGA EMS har været anvendt af 
professionelle energirådgivere siden 
år 2000, og anvendes nu af 1000-vis af 
daglige brugere i mindre/mellemstore- 
og store virksomheder, professionelle 
energirådgivere, boligforeninger og 
offentlige institutioner. 
OMEGA EMS opsamler energi-, indeklima- 
og aktivitetsdata fra installerede målere 
og sensorer, og gør disse data til konkrete 
beslutningsgrundlag for energiledelse. 
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Til at sikre vores fortsatte vækst, søger Vitani Energy Systems A/S en softwareudvikler til 
udvikling indenfor det førende software til energiledelse, OMEGA EMS.
OMEGA EMS har været anvendt af professionelle energirådgivere siden år 2000, og 
anvendes nu dagligt af brugere i tusindvis i mindre og mellemstore virksomheder, 
store virksomheder, hos professionelle energirådgivere, boligforeninger og offentlige 
institutioner.

STILLINGEN VI ØNSKER BESAT

Som software udvikler vil du indgå i virksomhedens udviklingsafdeling. 
Du vil både skulle arbejde selvstændigt og i teams med øvrige .NET udviklere primært 
i relation til virksomhedens software produkter. Det betyder, at du får en hverdag, 
hvor de centrale teknologier er .NET og C# og hvor udviklingsprocesserne tager afsæt 
i agile metoder (scrum/kanban). Du vil blive involveret i såvel eksisterende som nye 
IT-projekter, ligesom du vil fungere som sparringspartner for de øvrige udviklere i 
udviklingsafdelingen. Du vil selvfølgelig også deltage i vedligeholdelse og support 
inden for eksisterende systemer. En spændende stilling, hvor du får mulighed for at 
følge dine projekter til dørs.
Du får mulighed for at deltage i videreudviklingen af interne og eksterne processer 
og supportsystemer såsom design, dokumentation, dokumentdeling, vidensdeling, 
e-learning etc.
Der er tale om en attraktiv stilling med store muligheder for den rette, hvor det 
nøjagtige ansvar aftales i forhold til dine kompetencer og udviklingsønsker.

VI TILBYDER VORES NYE SOFTWAREUDVIKLER 

• Selvstændigt ansvar
• En stilling i en sund virksomhed, der har fokus på vækst og udvikling
• Mulighed for at påvirke vores fortsatte udvikling
• Løbende uddannelse i de nyeste teknologier - så du altid er på forkant med 

branchen
• Daglig berøring med de nyeste teknologier herunder dataopsamling, IoT, BigData, 

Web/Client-Server løsninger
• God medarbejderpolitik - uformelt og dynamisk arbejdsmiljø
• Dygtige og kompetente kollegaer der gør det sjovt at gå på arbejde
• Fleksible arbejdsforhold
• Attraktive ansættelsesvilkår der forhandles individuelt

DEN PROFIL VI SØGER TIL VORES UDVIKLER TEAM 

Vi forestiller os at du har en relevant uddannelse som enten IT-Ingeniør eller 
datamatiker. Din baggrund er softwareudvikler, hvor du i rollen som udvikler 
har erfaring og et solidt kendskab til .NET Framework, C#, SQL-ddatabaser og 
netværksteknologier. Endvidere forventes det at du har kendskab til fx. REST, Web API 
og lign. for udvikling af distribuerede systemer. 

Du drives af at realisere resultater på et højt energiniveau og derved opnår du 
både dine egne og Vitani Energy Systems fastsatte mål. Du arbejder struktureret, 
ansvarsbevidst og er parat til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt. 
Som person er du engageret og vedholdende af natur - mikset med tillidsvækkende 
og kontaktskabende adfærd. Du skal både kunne arbejde selvstændigt og have gode 
samarbejdsevner i de teams du bliver en del af. Sammen løser vi opgaverne bedst!
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SPØRGSMÅL TIL STILLINGEN?

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt og 
afholder derfor løbende samtaler. 

Brænder du for at blive en del af Vitani 
Energy Systems så send os din ansøgning.

Ansøgningen skal sendes til Claus Nielsen

ER DU VORES NYE UDVIKLER?

Vi samarbejder med rekrutterings-

virksomheden Change Direction. 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen 
til at kontakte Seniorkonsulent 

Søren Glavind Bo på (+45) 2671 1144 eller

sbo@changedirection.dk.


