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Kunne du tænke dig at styrke vores udviklingsafdeling? 

extri:co har fortsat tilgang af opgaver inden for udvikling af løsninger på Microsofts SharePoint, hvorfor vi 
ønsker at styrke vores team med endnu en af Danmarks bedste udviklere. Du skal være højt kvalificeret 
som systemudvikler med en udpræget forretningsmæssig og IT-mæssig forståelse.  
Vi har en meget bred kompetence portefølje og mange forskelligartede kunder, der har hvert deres 
løsningsbehov. Vi føler et stort ansvar over for vores kunder, og det stiller naturligvis krav til os som IT-hus, 
hvor ansvarsfølelse, passion og engagement er nøgleord. 

Jobbet 

Med udgangspunkt i vores kontor i Herning, vil du komme til at indgå i et projektteam, hvor der vil være 
mange parallelle aktiviteter kørende samtidigt, og hvor du - sammen med den øvrige del af teamet - skal 
sikre en succesfuld implementering. I hele processen vil dine analytiske evner, din tekniske kreativitet og 
dine samarbejdsevner være essentielle. 
Dine primære arbejdsopgaver vil være centreret omkring udvikling og konsulentbistand til SharePoint, 
Office 365 og Azure. Herunder: 

• Implementering af større- og mindre udviklingsprojekter i et team eller selvstændigt 
• Teknisk løsningsdesign 
• Afholdelse af workshops 
• Undervisning 
• Deltagelse i salgsaktiviteter 

Vi lægger stor vægt på at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt evner at videreformidle dit 
arbejde både via skriftlig dokumentation og på workshops. 
 
Forventninger 

Ønskekandidaten har minimum 3 års erhvervserfaring med webudvikling, og har desuden erfaring med 
SharePoint og Office 365. 
 
Vi forventer at du har erfaring med: 

• SharePoint 
• Office 365 
• C# 
• JavaScript, CSS & HTML 

Det er en fordel, hvis du har erfaring med: 

• SharePoint Client Object Model (CSOM/JSOM) 
• SharePoint REST API 
• Flow 
• PowerApps 
• Power BI 
• Azure 
• PowerShell 

Omkring dine personlige egenskaber forventer vi, at du arbejder selvstændigt, er selvstarter og selv tager 
initiativ til at søge viden til at løse en given opgave og problemstilling. Vi forventer at du lægger vægt på 
kvalitet og vigtigst af alt, har respekt for deadlines og ser det som din fornemmeste opgave at overgå 
kundens forventninger og at være med til at levere kvalitativt arbejde indenfor tid og indenfor budget. 
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Derudover er det vigtigt for os, at du værdsætter og trives i et lærende miljø, hvor vi alle sætter en ære i at 
dele viden og erfaringer. 
 
Vi tilbyder 

Gode kolleger, gode udviklingsmuligheder i form at certificeringer og konferencer, en lønpakke som svarer 

til dine kvalifikationer samt en række personalegoder; herunder en aktiv personaleforening, morgenmads- 

og frokostordning, pensionsordning, sundhedsforsikring m.v. Vi har en uformel omgangstone, og vi 

behandler vores medarbejdere med respekt gennem ærlighed og kommunikation. 

Er vi et match? Så glæder vi os til at høre fra dig! 

Send din ansøgning og CV til maj@extrico.dk. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte 

Svend Lange på 9626 8700. Ansøgningsfrist 4. oktober 2019. Vi afholder løbende samtaler. 

Om extri:co a/s 
Vi er et dedikeret IT rådgivnings- og udviklingshus I rivende udvikling med fokus på Microsoft teknologier og 
cloud services. Bag virksomheden står erfarne kræfter med mange års værdifuld ballast inden for infrastruktur 
og SharePoint udviklingsprojekter for en bred vifte af større og mellemstore organisationer og virksomheder.  
extri:co a/s beskæftiger passionerede mennesker med ”IT i blodet”. Sammen skaber vi professionelle løsninger i 
høj kvalitet, som gør vores kunder effektive. 
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