
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Softwareudvikler – distribuerede systemer 
 
Engageret og selvstændig team-player, der vil arbejde med spændende teknologier inden for 
distribuerede systemer – er det 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: 

Du vil blive en vigtig del af et etableret udviklingsteam i Aalborg. Vi har udviklere og QA i 
teamet og søger endnu en udvikler. 

Vores produkter er serverbaserede netværkskomponenter med stort fokus på eksterne API’er, 
opbygget på en plug-in arkitektur. High performance, high availability og scalability er meget 
vigtige kvaliteter for os. 

Du deltager i produktudviklingsprocessen fra design, i samarbejde med vores systemarkitekt, 
over udvikling til levering ved kunden. 

I det daglige bliver du en del af et uformelt udviklingsmiljø, hvor der er højt til loftet, og hvor 
selvstændighed og frihed under ansvar prioriteres højt.  

Vi er en professionel organisation, hvor vidensdeling og agile arbejdsmetoder er i højsædet. 
Vores firmakultur er ”if it’s broken, fix it”, og vi anvender f.eks. C++11, Git/Gerrit, Docker, 
Atlassian Tools, Continuous Integration og Test Automation.  

Vores ambitioner for den nære fremtid omfatter bl.a. at tage skridtet til C++14, indføre 
Continuous Delivery og tilpasse vores produkt til brug i og med Cloud teknologi. 

  



Om dig: 

Vores ideelle nye kollega er en god team-player med masser af energi, initiativ og godt humør. 
Du er en selvmotiverende, engageret person, som både er nysgerrig, har holdninger, er 
kvalitetsbevidst og besidder håndværksmæssig stolthed.  

Du har gåpåmod, brænder for udvikling, er resultatorienteret, arbejder selvstændigt og 
planlægger og styrer selv din tid.  

Du har kompetencer inden for flere af følgende: C++11/14, multithreading og 
netværksprotokoller/API’er. 

Det vil være en fordel, hvis du er vant til at arbejde på en Linux platform. 

Du skal kunne kommunikere problemfrit på engelsk, da det er koncernsproget. 

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 email: job-rsdk@rohde-schwarz.com og husk at mærke din ansøgning 
samt CV ”Softwareudvikler – distribuerede systemer”. Har du brug for yderligere information, 
er du meget velkommen til at kontakte Torben Thellefsen på tlf. 2972 8904. Der afholdes 
løbende jobsamtaler. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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