
Softwareudviklere til kommunikationsanalyse 
 
Brænder du for softwareudvikling? 
 
Kunne du tænke dig at være med til at udvikle systemer til myndigheder og teleudbydere i ind- 
og udland? Så har Rohde & Schwarz et spændende og udfordrende job til dig! 
 
Hos Rohde & Schwarz har vi stor erfaring i udvikling af produkter til monitorering af satellit-, 
radio- og internet-kommunikation. Vi er ved at udvikle næste generations produkter baseret på 
de nyeste teknologier, og vi har travlt! 
 
Om jobbet: 
Som udvikler hos os vil du blive en vigtig del af et erfarent team, som består af udviklere, UX 
designere, QA og en technical writer. Du vil spille en central rolle i at udvikle og implementere 
de kommende produkter baseret på krav fra internationale kunder, egne eksperter og 
arkitekter. 
Du vil indgå i et team, som er karakteriseret af at være selvstyrende og selvorganiseret.  
 
Vi arbejder sammen om at levere høj kvalitet, så du kan forvente hjælp fra kolleger med de 
opgaver og udfordringer, der skal løses. Vi arbejder agilt med inspiration fra metoder som 
Scrum og Kanban for at kunne tilpasse os mulige forandringer i hverdagen. Teamet afgør selv, 
hvordan opgaver fordeles, udvikles og testes for at opfylde kundernes behov. 
 
I dit arbejde vil du og teamet være involveret i alle faser af software- og produktudvikling. Dine 
daglige opgaver kan bl.a. bestå af: 
 

 API og services: Definering og udvikling af snitflader mellem komponenter. Services, 
som skal håndtere store mængder real time data. 

 Datahåndtering: Big Data, herunder søgning, analyse, visualisering og relationer. 

 Deployment: Skalerbarhed, hastighed og stabilitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Om dig:  
Du har en naturlig interesse for at løse teknisk komplicerede opgaver og har evnen til at bide 
dig fast, indtil du har fundet en løsning. Du har gåpåmod og er selvmotiverende.  
 
For os er det et krav, at du behersker engelsk i skrift og tale. 
 
Du har relevant erfaring med nogle af følgende teknologier: 

 JavaScript og Node.js 

 Angular 

 REST/JSON API design og implementering. 

 
Det vil være et yderligere plus, hvis du har erfaring med: 

 Deployment via Docker containers 

 Test via Karma/Jasmin/Protractor 

 MongoDB og Postgres 

 JavaScript udvikling i andre frameworks 

 C++11 

 

Vi bruger følgende værktøjer som en del af udviklingen: 

 Atlassian JIRA og Confluence til hhv. bug tracking og wiki 

 Git Source Code Management samt Gerrit Code Review 

 Ubuntu Linux, som er platformen for vores udviklingsmiljø og deployment 

 
Om Rohde & Schwarz: 
Rohde & Schwarz er én af verdens førende virksomheder inden for trådløs kommunikation og 
er repræsenteret i mere end 70 lande. 
 
Virksomheden producerer og markedsfører fremtidsorienterede produkter til mange 
vækstmarkeder, eksempelvis: Test & Measurement, Broadcast & Media, Secure 
Communications, Monitoring & Network Testing samt Cybersecurity. 
 
Rohde & Schwarz Danmark A/S har på nuværende tidspunkt ca. 30 medarbejdere i 
udviklingsafdelingen i Aalborg. 
 
 
Sådan ansøger du: 
Send din ansøgning til job-rsdk@rohde-schwarz.com og husk at mærke din ansøgning samt 
CV ”Softwareudvikler til kommunikationsanalyse”. Har du brug for yderligere information, er 
du meget velkommen til at kontakte Torsten Lund på tlf. 2154 6048. Der afholdes løbende 
jobsamtaler. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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