
CaseWare er en professionel it-løsning, der understøtter opgaver i relateret til revision og regnskab. CaseWare er velegnet 
til løsning af opgaver hos såvel revisorer som hos virksomheder. CaseWare er en del FSR - danske revisorer, der er en 
organisation inden for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi, og repræsenterer revisorbranchen i Danmark. 
FSR - danske revisorer har cirka 5.000 personlige medlemmer og cirka 500 revisions- og rådgivningsvirksomheder. Revi-
sorbranchen omsætter for cirka 20 milliarder og beskæftiger cirka 16.000 medarbejdere. Læs mere på www.fsr.dk 

Vi søger en all-round udvikler til vores udviklingsafdeling, 
som udvikler den førende løsning til revisorbranchen 
 
Vi tilbyder 
Et spændende og selvstændigt job med en afvekslende hverdag. FSR-CaseWare er leveran-
dør til over halvdelen af de danske revisorer med en solid løsnings- og kundebase. Du bliver 
en del af et stærkt team, der er i færd med at skabe fremtidens Cloud baserede løsning til 
revisionsbranchen. Du får stor indflydelse på løsningen af dine opgaver og har ansvar for at 
skabe ”økologisk kode” i tæt samarbejde med teamet. Du bliver en del af en arbejdsplads 
med en uformel omgangstone og godt humør, men også med krav om stort engagement 
samt høj faglighed og teknisk kunnen. Vi er en organisation med ca. 60 ansatte, og vi tilby-
der god kantineordning, pension og sundhedsforsikring, feriefridage samt en aktiv persona-
leforening med sociale arrangementer. Ansættelsen kan være fra et af vores kontorer i hhv. 
Odense eller København, ligesom der er mulighed for delvis at arbejde fra distancen.  

 
Dine opgaver omfatter 
Du bliver tilknyttet CaseWare teamet som udvikler med et sæt alsidige opgaver: 

▪ Udvikling og vedligehold af integrationer - integrationsmotor mellem vores løsninger 
og 3. part 

▪ Vedligehold af platformen omkring vores klientbaserede løsning (Working Papers) 
▪ Udvikling, vedligehold og drift af Devops miljøerne og Cloud operations 

Som all-round udvikler får du en væsentlig rolle i forbindelse med at integrere vores Cloud-
løsning til 3. parter, sikre de forskellige flows fra udvikling til cloud operations.  En afveks-
lende arbejdsdag for en udvikler med bred spændvidde. 

 
Vi forventer 
Du har nogle års erfaring med udvikling af software, er f.eks. softwareingeniør, datamatiker 
eller lign., og har erfaring med forskellige udviklingsværktøjer og metoder, herunder det 
agile. 

Du motiveres af forskelligartede opgaver i et miljø, hvor to dage sjældent ligner hinanden og 
trives med at indgå i mange sammenhænge omkring udviklingen af vores løsninger.  

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med udvikling i og omkring Case-
Ware, regnskabs- eller revisionsløsninger.  

Som person er du: 
▪ Selvmotiverende, nysgerrig og kan holde mange bolde i luften. 
▪ Metodisk og tænker ud af boksen, når du støder på komplekse problemer  
▪ Struktureret og systematisk 
▪ Ansvarsbevidst og stiller høje krav til kvaliteten og leverancen af dit arbejde 
▪ Vilje til og ønske om at tilegne sig viden om ny teknologi  

 
Interesseret 
Så send din ansøgning hurtigst muligt, CV samt kopi af relevante dokumenter til hr@fsr.dk. 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CaseWare direktør Henrik 
Houborg på telefon 6115 0395 / hho@fsr.dk. 
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