APPLIKATIONS ARKITEKT
Dedalus Group er den førende leverandør af sundheds- og diagnosticeringssoftware i Europa og en af de største i verden. Med en tilgang, der fokuserer på et
sammenhængende behandlingsforløb, leverer vi komplette, patientorienterede og
fremtidssikrede løsninger til sundhedssektoren.
Dedalus koncernen er dedikeret til at tackle udfordringerne i det moderne
sundhedsøkosystem. Siden stiftelsen i 1982 har Dedalus igennem utallige
virksomhedsopkøb opbygget en løsningsportefølje, der muliggør en digital
transformation centreret omkring patienten. Dedalus opererer på fem kontinenter
i 40 lande med over 3.000 globale kunder og er dermed den største europæiske
udbyder af sundhedsinformationssystemer.
I dag beskæftiger Dedalus mere end 5.500 højt kvalificerede medarbejdere.
Selskabet har det største R&D softwareudviklingsteam inden for branchen i Europa
med mere end 2000 ansatte. Takket være vores portefølje af førende næste generations løsninger dækker Dedalus hele spektret af sundhedssektorens behov. I dag
understøtter vi over 6.100 hospitaler og 5.300 laboratorier over hele verden.
Se mere på www.dedalus.eu

Er du visionær og vil du være med til at udvikle fremtidens
Sundheds-IT-løsninger? - Så får du muligheden for at
fortsætte din karriere hos Europas førende leverandør af
Sundheds-IT software.
SOM APPLIKATIONS ARKITEKT
får du ansvaret for videreudvikling af fremtidens Sundheds-IT-løsninger – i et
tæt samarbejde med dine kolleger i det regionale team af arkitekter.
Du får ansvar for arkitektur og design principper – både i nye produkter og ved
videreudvikling af eksisterende.
En vigtig opgave bliver at støtte afdelingsledelsen omkring tekniske målsætninger og teknisk strategi – samt projektledelsen med estimering, funktionelle
og ikke-funktionelle krav og opdeling i underopgaver.

Din baggrund
Vi forventer, at du har en længerevarende akademisk uddannelse som datalog
eller ingeniør. Du har arbejdet som udvikler og har et godt kendskab til de
førende applikationsplatforme med fokus på Java EE samt kendskab til udvikling
inden for web-baserede og mobile løsninger. Du har nogle års erfaring som
arkitekt – gerne inden for sundhedsområdet - kombineret med lyst og evne til
at deltage i udviklingsarbejdet.
Du er nysgerrig og har en god teknologiforståelse, som du kan bruge i
samarbejde med andre specialister til at skabe de optimale løsninger for
kunderne. Det forventes, at du er i stand til at ”tale teknologi” på tværs af
faggrupper, og at du har kommunikationsevner til at formidle viden på alle
niveauer af organisationen. Ikke mindst skal du kunne se den samlede løsning
på tværs af flere produkter.
Du tilbydes
muligheden for at udvikle produkter og løsninger inden for rammerne af en
førende global IT-service-virksomhed.
Du bliver en del af et internationalt Healthcare-IT-udviklingscenter i kraftig
udvikling og får uddannelse i den nyeste teknologi både lokalt og internationalt.
Du kan se frem til at arbejde i et stort netværk af professionelle arkitekter både
lokalt og globalt – og ikke mindst muligheden for at udvikle dine evner og drive
dine personlige ambitioner i den retning du ønsker.
Lokation: Dedalus HealthCare, Aarhus (Danmark)
Ansøgning
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Managing partner Bodil Brodal, BRODAL Search & Selection, på telefon 3092
7123. Send din ansøgning og cv til brodal@brodalsearch.dk snarest, idet vi
behandler indkomne ansøgninger løbende.

