
 

                                                              Heimdal Management 
 
Løsningsarkitekt til offentlig virksomhed 
 
 
Er du virkelig skarp på integration og brugergrænseflader – så 
er det måske dig vi søger… 
 
Heimdal Management søger på vegne af, offentlig virksomhed i hastig 
udvikling - en skarp løsningsarkitekt, der brænder for at skabe fremtidens 
systemer på eget område. Du har gerne en faglig baggrund som it-udvikler 
og har solid erfaring med at designe systemarkitektur i store komplekse 
systemer. Arbejdsmiljøet er hovedsageligt Java og med open source 
værktøjer som f.eks. JBOSS og Grails. 
 
Færdigheder og krav 
Du har flere års erfaring med it-udviklingsprojekter som løsningsarkitekt og 
har på den baggrund opnået en stærk faglighed inden for følgende områder. 
 

•   Erfaring med at drive et teams af udviklere og være den faglige 
spydspids, som rådgiver om teknologivalg, arkitektur og metoder. 

•   Erfaring som ansvarlig arkitekt i leverancen af komplekse systemer 
med mange integrationer 

•   Overblik til at drive mindre sideløbende udviklingsprojekter 
•   Trives i rollen som interessenternes ”trusted advisor” 
•   Sammen med ledelsen at træffe beslutninger vedrørende valg af 

teknologier og arkitektur 
•   Følge processen hele vejen fra idéfase til drift 

 
Dit arbejdsområde vil ligeledes være at kunne analysere interessenternes 
behov og designe robuste løsninger på en selvkørende måde, der tilgodeser 
brugernes behov. Jobbet stiller derfor krav til at du kan udfordre leverandører 
teknisk og løsningsmæssigt, samt styre og følge deadlines. 
 
 



Du har en relevant videregående uddannelse eller en faglig baggrund, der 
giver dig et lige så godt fundament. Du er flydende på dansk og har gode 
engelsk kundskaber, både mundligt såvel som skriftligt.  
 
Som person er du: 

•   Selvstændig og resultatorienteret – du tager ansvar og driver 
projekterne, indtil de er i mål 

•   Struktureret og analytisk stærk, med et godt overblik og højt 
abstraktionsniveau, der gør dig i stand til at overskue komplekse 
løsninger 

•   God kommunikator på alle niveauer 
•   Imødekommende og med stærke sociale kompetencer 
•   Troværdig og med gennemslagskraft, som naturligt skaber respekt og 

tillid hos både interessenter og kollegaer 
 
Din kommende arbejdsplads 
Er et udviklende arbejdsmiljø, hvor dine kommende kollegaer er uformelle og 
imødekommende i deres omgangstone. En dynamisk arbejdsplads, hvor der 
er stor mulighed for selv at tilrettelægge din arbejdsdag. Du kommer til at 
indgå i et innovativt, ambitiøst og kompetent team af kolleger, som du dagligt 
kan sparre med. Der lægges en stor indsats i at gøre hinanden dygtigere 
med vidensdeling og udvikle sig selv fagligt gennem kompetenceudvikling. 
 
Flekstid, målrettet efteruddannelse og en række personalegoder, samt en 
arbejdsplads i nyindrettede, attraktive lokaler centralt i København. Gode 
ansættelsesbetingelser, herunder pensionsordning, frokostordning og mange 
sociale aktiviteter, bliver en del af den samlede pakke.  
 
Der er ingen ansøgningsfrist, idet vi løbende behandler de ansøgninger, vi 
modtager. Send derfor hurtigst muligt dit CV som Word fil til Senior Manager 
Mogens Daniel Bruun på mdb@heimdal-management.dk. Har du spørgsmål 
til stillingen, så ring dag eller aften til Mogens Daniel Bruun på tlf. 2025 5910. 
Virksomhedens identitet oplyses på vores første møde. 


