
  

Cautus Geo AS er et norsk selskap som har hovedfokus på utvikling, etablering og drift av automatiske målesystemer og 
overvåkningsløsninger for konstruksjoner, miljø og landområder. Vi har prosjekter i spektakulære fjellområder hvor vi 
benytter ulike teknologier for innsamling av sanntidsdata. En viktig del av vår virksomhet er utvikling av Cautus Web-
systemet. Cautus Web er vår løsning for forvaltning, presentasjon og analyse av sanntidsdata via web. 

På grunn av vekst og internasjonal satsing ønsker vi å styrke vår utviklergruppe med ytterligere medarbeidere.
 
Cautus Geo har kontorer i Lier og Oslo.

ERFAREN . NET UTVIKLER
Beskrivelse - stillingen 
Cautus Geo utvikler programvarene Cautus Web for presentasjon og analyse av ulike måledata på internett. Vi ønsker å 
utvikle smarte og banebrytende løsninger, samtidig som vi dekker kundens behov for overblikk og analyse av måledata. 

Du vil være en sentral del av vårt utviklingsteam og jobbe tett sammen med våre ansatte innen eksisterende og nye prosjek-
ter både nasjonalt og internasjonalt. Du får bidra i hele utviklingsløpet; fra spesifisering av nye løsninger til implementering, 
testing og dokumentasjon. 

Oppgavene vil være varierte og utfordrende med fokus på høy kvalitet på arbeidsmetoder og det ferdige produktet. Du vil 
derfor ha gode faglige utviklingsmuligheter og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Teknologi: Visual Studio 2010, C#, SQL Server, HTML, javascript, Subversion

Arbeidsoppgaver
 • Programutvikling av web- og Windowsbaserte applikasjoner 
 • Utvikle nye løsninger og funksjoner ved bruk av interne og tredjeparts løsninger
 • Spesifikasjon, design, arkitektur, prosjektutvikling, testing og dokumentasjon av applikasjoner og løsninger 
 • Prosjektledelse med ansvar for enkelte prosjekter 

Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra .NET utvikling (C#), web-applikasjoner (DHTML) og database (SQL Server)
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norsk og engelskkunnskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.

Personlige egenskaper
 • Være en solid lagspiller
 • Kreativ og søkende etter ny teknologi og løsninger
 • Gjennomføringsevne og god struktur
 • Positiv og proaktiv

Vi tilbyr 
Spennende arbeidsoppgaver med stor grad av frihet og fleksibilitet. Du får være en del av et spennende gründermiljø med 
fokus på utvikling av nye teknologier og løsninger for et internasjonalt marked. Vi har spennende og utfordrende prosjekter i 
fantastisk natur, og kan tilby konkurransedyktige betingelser.

Hvis du mener at du er den rette personen for oss, send en CV og søknad til:
 Atle Gerhardsen,   atle@cautusgeo.com       mobil: 99645021
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