Softwareingeniør søges til Saphe i Aalborg
Udvikling af komplette løsninger og produkter

Saphe IVS – www.saphe.dk er en af Danmarks hurtigst voksende virksomheder, der på meget kort
tid har solgt mere end 100.000 stk af den effektive Saphe, der advarer mod ulykker og
fartkontroller. Modsat de forskellige app løsninger, der kræver, at du aktiverer en app på
mobiltelefonen, så fungerer Saphe helt automatisk, når du én gang har forbundet den med din
mobiltelefon. Saphe er opfundet og udviklet i Danmark, og oplever meget stor interesse fra såvel
Danmark som fra udlandet.
Teknologien bag Saphe rummer meget store muligheder for at give brugeren yderligere features
og muligheder. Ligeledes har vi store muligheder på en række markeder udenfor Danmark. Vi
lægger vægt på altid at tilbyde brugerne en fejlfri og 100 % funktionel løsning, der sikrer, at
koncentrationen kan holdes på trafikken fremfor på mobiltelefonen. Der ligger meget store
muligheder i at samarbejde yderligere med politi, redningsselskaberne, kommuner, regioner og
staten for at højne trafiksikkerheden. Udveksling af data med myndighederne og varsling om
trafikproblemer og farlige vejstrækninger f.eks. på skoleveje, ved glat føre etc. giver trafikanterne
bedre muligheder for at undgå farlige situationer.
Mulighederne er mange, og du har nu muligheden for at være med i en vækstvirksomhed drevet af
en innovativ iværksætter med mange års erfaring. Vi er ved at flytte i nye lokaler i Aalborg, hvor vi
deler fællesfaciliteter med andre innovative IT virksomheder.
Du kommer til at indgå i et team med iderige udviklere, og vi lægger meget stor vægt på, at du er i
stand til at se muligheder fremfor begrænsninger. Du er uddannet softwareingeniør, datalog eller
lignende uddannelse på Master niveau, og har nyeste viden indenfor programmering og kodning
med i bagagen. Du har formentligt et par års erfaring med app udvikling og programmering til IOS

og Android, samt MySQL server, cloud services og web udvikling. Har du kendskab til embedded
programmering og evt. Bluetooth, vil vi gerne høre om det.
Du motiveres af at være med i hele processen, hvor du ikke kun udvikler delkomponenter, men i
stedet komplette løsninger og produkter, der skaber stor værdi for slutkunden. Du ser resultaterne
af din indsats i færdige brugervenlige løsninger, der er markedsledende, og om kort tid udbredt til
en markant del af den danske bilpark. Med andre ord er Saphe på vej til at blive et brand de fleste
kender.
Du er selvkørende og forstår at holde dig selv til ilden og få tingene afsluttet. Du respekterer
deadlines og sætter en ære i, at din dokumentation er på plads. Du arbejder systematisk og,
analytisk og har en struktureret tilgang til opgaveløsning. Du motiveres af den entreprenør-ånd, der
kendetegner virksomheden, og af muligheden for selv at præge tingene og være med til at bygge
noget op.
Kan du se dig selv i disse spændende stillinger, så send din ansøgning og CV til job@lundhr.dk.
Skriv ”Ansøgning Softwareingeniør” i emnefeltet.

