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Del på:   

HELLERUP

Udviklere og data scientist til
digitalisering og machine learning

 
Vi sætter fuldt blus på vores machine learning- og digitaliseringsindsats – vil
du med på rejsen? 
 
I Vækstfonden får du en unik mulighed for at blive en del af en stærkt digital og
datadreven organisation, hvor vi arbejder fokuseret på at skabe bedre adgang til kapital
for danske startups og vækstvirksomheder. Lige nu søger vi både front- og backend-
udviklere, der har lyst til at kode den infrastruktur, der gør det muligt for alvor at sætte
strøm til vores økosystem – og vi søger en data scientist, der kan tænke kreativt i
forhold til at løse komplekse problemer ved brug af machine learning. 
 
Om stillingerne
 
1) Kreativt tænkende data scientist  
I Vækstfonden har vi et stærkt machine learning-hold med solid domæneviden, og vi
har allerede udviklet flere modeller til vurdering af virksomheders potentiale og
konkurssandsynlighed. Vi søger nu endnu en dygtig kollega, der arbejder struktureret
med data, og som kan tænke kreativt ift. hvilke data, vi kan bruge til at øge modellers
forklaringskraft. 
 
Du må meget gerne have relevant erhvervserfaring, men du kan også være nyuddannet
med stærk interesse for modellering og finansiering af iværksættere og
vækstvirksomheder. Vi arbejder i Python, så det er en forudsætning, at du har erfaring
med dette. Herudover er det vigtigt, at du er udadvendt, forretningsorienteret og har
en struktureret tilgang til dit arbejde.  
 
2) Angular frontend-udvikler  
Vi skal bygge flere platforme, som gør det nemt for virksomheder at få adgang til
kapital. Til det formål har vi brug for en frontend-udvikler med minimum ét års erfaring
med Angular 5 eller nyere. Vores tilgang til udvikling af systemer er baseret på
forretningsprocesser og UI first. Du skal derfor have god sans for design,
brugervenlighed og optimering af frontend-kode. Derudover skal du være stærk i
HTML5, CSS og JavaScript, ligesom du gerne skal have godt kendskab til ASP.NET Core
MVC, Entity Framework Core og C#. 
 
Det er også vigtigt, at du har bred indsigt i tilgængelige moduler og frameworks for SPA
applikationer og erfaring med udvikling af unit tests og brug af GIT. Vores
udviklingsproces er Agile (Scrum) og understøttes via Azure DevOps. Som person er du
nysgerrig, selvstændig, struktureret samt kvalitets- og detaljeorienteret.  
 
3).NET-udvikler med interesse for frontend  
Til at bygge grundlaget for vores platforme har vi brug for en .NET-udvikler, som har
bred erfaring med backend-udvikling og kendskab til frontend-udvikling. Du er god til at
udtænke enkle, integrerbare løsninger og er hjemmevant i teknologier som .NET Core /
.Net Framework, C#, ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server og Power
Shell. Du har som udgangspunkt en stærk interesse for Microsoft-teknologier (både
OnPremise og Azure), men du har også appetit på at prøve kræfter med andre
teknologier. Erfaring med udvikling af Micro Services, Python, integration til ADFS/Azure
AD samt teknologier såsom Docker, Linux og Apache er bestemt et plus. 
 
Når du udvikler løsninger, indtænker du altid begreber som sikkerhed, skalerbarhed,
performance, unit tests og automatisk deployment. Vores udviklingsproces er Agile
(Scrum), og understøttes via Azure DevOps. Som person er du kendetegnet ved at
være nysgerrig, selvstændig, struktureret samt kvalitets- og detaljeorienteret.  
 
Vi tilbyder 
Med dig ombord har vi et stærkt team bestående af i alt ca. 20 økonomer, data
scientists, udviklere og projektledere til at drive den vigtige indsats med at gøre
Vækstfonden endnu mere digital og datadreven. Vi skal kontinuerligt udfordre måden,
vi arbejder og træffer beslutninger på, og vi skal høste potentialet i nye teknologier og
modeller. Du bliver således en del af et team, der har dette som kernefokus, og vi har
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stor opbakning fra vores direktion og bestyrelse, da digitalisering er et af de centrale
strategiske indsatsområder i Vækstfonden.  
 
Generelt er Vækstfonden midt i en rivende udvikling med nye, spændende
arbejdsområder. Vi tilbyder et fagligt udfordrende og afvekslende job i en ambitiøs
organisation, hvor omgangstonen er uhøjtidelig, og kulturen er præget af åbenhed og
respekt.  
 
Løn efter kvalifikationer.  
 
Lyder det som noget for dig? 
Så upload din ansøgning og CV via linket hurtigst muligt og senest den 28. februar
2019. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Om Vækstfonden    
Vækstfonden er statens finansieringsfond, som medvirker til at skabe flere
vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med
private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 7.300
virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 22,5 mia. kr. Vækstfonden investerer
med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og
kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter. Læs mere på vf.dk.   
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