
 

  

Softwareudvikler 
- til maritime tracking-systemer 

 

Hos GateHouse Maritime A/S søger vi en udvikler, som skal være med til at bygge fremtidens 

tracking-services indenfor det maritime område.  

 

Om jobbet: 

Du bliver en del af en organisation, der er en af de førende på verdensplan inden for indsamling 

og behandling af data fra forskellige tracking-systemer. Endvidere vil du blive ansat i en 

virksomhed og et område, som har vist sin levedygtighed gennem mange år, og som er i kraftig 

vækst og udvikling – ganske enkelt fordi vi i GateHouse er fantastisk dygtige til det, vi gør.  

 

I samarbejde med arkitekt og andre udviklere bliver det dit ansvar; at indsamle krav, designe 

og udvikle de services, som vi ønsker at tilbyde indenfor den maritime sektor. 

 

Hos GateHouse anvendes principperne fra SCRUM, og det skal du naturligvis også trives i. Vores 

organisationsstruktur er flad, ubureaukratisk og uhøjtidelig med en stærk tradition for at hjælpe 

hinanden til at nå de fælles mål.  

 

Om dig: 

Du er uddannet softwareingeniør eller datalog – og har kombineret det med f.eks. 3-4 års 

praktisk erfaring med softwareudvikling. 

 

Vi arbejder med softwareudvikling samt dataanalyse og algoritmedesign på geografiske data. 

Du har erfaring med programmering i C++ og/eller Python. Herudover besidder du viden og 

har evner indenfor forskellige cloud teknologier. Vi arbejder med AWS, Kafka, Sentry, Nagios, 

PostgreSQL mfl. Vi udvikler og deployer alt vores software på Linux. Du behøver ikke at være 

expert i alle disciplinerne, men du skal være indstillet at lære.  

 

Som person er du ambitiøs og fuld af engagement. Du har personligt drive, og kan holde et højt 

tempo – samtidig med at du tager ansvar for at tingene virker. Du er nysgerrig, og vil lære at 

forstå verden omkring dig. 

 

Du behersker engelsk på et højt niveau i såvel skrift som tale.  

 

Ansøgning 

Skulle ovenstående have vakt din interesse ser vi frem til at høre fra dig snarest mulig. Du er 

velkommen til at kontakte Senior Product Manager Lars Mohr Jensen på 7020 1909, hvis du 

har spørgsmål til stillingen. 

  

Ansøgninger sendes til LINK  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om GateHouse: 
GateHouse Maritime er førende inden for Ocean Visibility løsninger. Globale virksomheder inden for produktion, 
service, shipping og logistik bruger data fra GateHouse Maritime til deres forsyningskæder for transparente og præcise 
lokationsdata, sejlplaner, status og prognoser for søfragt. Vores maritime datagrundlag består af mere end 273 
billioner datapunkter og +30 analyse- og prognosemodeller til brug for datadrevne beslutninger i maritime 
servicevirksomheder. GateHouse Maritime er et datterselskab af GateHouse Holding, der også ejer datterselskaberne 
GateHouse SatCom og GateHouse Igniter. 
 
Læs mere: www.gatehouse.com 

https://www.innomate.com/InnomatePublicPagesMedarb/JobNotice.aspx?CompanyId=gatehouse&JobNoticeId=31
http://www.gatehouse.com/
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