
 

Software Architect (Nørresundby) 
- til nyt platformsprodukt 

Hos CleanQuote søger vi en software architect, der skal være med til at bygge fremtidens 

handelsplatform for rensning af skibe worldwide. 

 

Om jobbet 
Du vil blive en del af pionervirksomheden CleanQuote, der på baggrund af et unikt markeds-
kendskab har set muligheden for at løse den globale udfordring for rensning af skibe på en 
gennemsigtig og enkel måde – med det formål at spare tid og penge for skibsoperatørerne, og 
samtidig tilbyde en salgsplatform for leverandører af disse ydelser i alle verdenens havne. 
 
Vi planlægger stor vækst de kommende år og har derfor brug for en software architect til at 
videreudvikle grundlaget for vores platform.   
 
I samarbejde med et team bestående af 1-2 softwareudviklere, bliver det dit ansvar; at 
indsamle og analysere krav, designe og udvikle de services vi ønsker at tilbyde. Du skal sikre, 
at servicen kan skaleres, og at kvaliteten er i top. Du skal have talent for vidensdeling i dit 
team, erfaring med at arbejde agilt - og brænde for udvikling af big-data-løsninger til 
virkeligheden. 
 
Du får mulighed for at præge den fremtidige løsning, og du vil blive en nøgleperson i en 
væsentlig del af både software- og firmaudviklingen. 
 
Trives du i en teknisk kompleks og udfordrende verden, og i en organisation med typisk 
iværksætterånd – så er jobbet lige noget for dig. 

 

Om dig 
Du har minimum 5-7 års erfaring med softwareudvikling og er uddannet softwareingeniør eller 
datalog. Du har måske allerede erfaring med arkitekt-rollen, eller ser det som næste skridt i 
din udvikling. 
 
Du besidder viden og evner indenfor .NET og C# udvikling med adskillige års erfaring, Vi 
forventer en solid erfaring med back-end udvikling, og minimum en grundlæggelse forståelse 
for front-end udvikling.  
 
Det er en fordel at du har erfaring med applikationsudvikling med SQL databaser (MS SQL og 
PostgreSQL), samt cloud deployment (AWS/Azure).  

 
En af dine større fremtidige opgaver, bliver at konvertere vores system til den nyeste version 
af .NET – så det er vigtigt du har den rette forretningsforståelse, og arbejder systematisk med 
markedets behov – og kan omsætte det til konkrete IT-løsninger. 
 
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 behersker engelsk i skrift og tale. 

 

Ansøgning 
Skulle ovenstående have vakt din interesse ser vi frem til at høre fra dig snarest muligt. Du er 
velkommen til at kontakte Poul Bondo 7020 1909, hvis du har spørgsmål til stillingen. 
 
Ansættelsen foretages via GateHouse rekrutterings-løsning. 
 
Ansøg HER 

https://www.innomate.com/InnomatePublicPagesMedarb/JobNotice.aspx?CompanyId=gatehouse&JobNoticeId=43


 

 
 

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

Om CleanQuote: 
CleanQuote er etableret i 2018 og tilbyder en uafhængig digital platform til planlægning, booking og håndtering af 

rengøringsudstyr til tørlastskibe. CleanQuote er aktive i mere end 1000 havne og arbejder med 

operatører/rederier/leverandører fra hele verden – og er 100% danskejet, som en del af GateHouse Group.  

 

Vi ønsker at strømline indkøbsprocessen og skabe gennemsigtighed, samt at opsamle data for processen med 

rengøring af tørlastskibe og dermed optimere løsningen. Vi har planer om at introducere andre løsninger inden for 

skibsoperation i de kommende år. 

 


