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CompuSoft A/S søger talentfulde praktikanter til bla. 
softwareudvikling og embedded udvikling. Hos os får du 
en uvurderlig mulighed for at få afprøvet dit teoretiske 
fundament i løsningen af real-life erhvervsrelevante ud-
fordringer. 

I vores software udviklingsafdeling arbejder vi med de nyeste te-
knologier i faget. Her udvikles i Visual Studio 2019 og Visual Stu-
dio Code. Azure DevOps Server anvendes til source control, build 
server  og release management. Vi udvikler primært i .NET(C#). 
Vores løsninger bygger på flere forskellige teknologier som f.eks. 
Microservice arkitektur, Angular 2+, Web API/REST, WCF, SignalR 
og Progressive Web Apps (PWA).

Vores embedded udviklingsafdeling har stort fokus på fremtidens 
IoT og Cloud teknologi. Vi arbejder med vores egenudviklede 
hardware og software, hvor grænseflader er både kablede pro-
tokoller som f.eks. RS232, RS485 og Ethernet samt trådløse pro-
tokoller som f.eks. ZigBee Mesh og Cellular NB-IoT.

Den afdeling du bliver en del af

Praktikplads
På jagt efter din kommende praktik-
stilling?
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Et praktikforløb hos os
Du vil tilegne dig erfaring med arbejdslivet og få mulighed for at 
udbygge dit CV med et praktikophold hos en markedsledende 
it-virksomhed. Du vil naturligvis få løn under din praktik.

Gennem praktikforløbet får du indsigt i kompleksiteten af de op-
gaver, der skal løses i en professionel it-virksomhed, samt en unik 
mulighed for at opbygge et stærkt, professionelt netværk til gavn 
for din fremtidige karriere. Du bliver en del af en missionsdrevet 
og teknologientusiastisk workforce, og vil komme til at arbejde 
tæt sammen med vores udviklingsteam.

Om CompuSoft
Vi er Danmarks førende leverandør af branchespecifikke forret-
ningsløsninger til turistvirksomheder og sports- og idrætsanlæg. 
Vi designer branchespecifikke forretningsløsninger til online-
booking, webapps, teknologi til automation indenfor integrerede 
betalings-, adgangskontrol- og energi- løsninger. Løsninger, der 
anvendes af de mest ambitiøse ferieresorts, campingpladser, 
marinaer, svømmehaller og attraktioner. Med mere end 30 år på 
bagen og sammen med vores 30 mand er vi i dag markedsføren-
de i Danmark og Skandinavien samt stærkt positioneret i Nor-
deuropa med mere end 600 succesfulde referencer indenfor de 
største turistvirksomheder.

Få et spændende 
og skræddersy-
ede praktik- og 
afgangsprojekt 
hos os



Som ansat hos CompuSoft bliver du dagligt udfordret med spændende projekter. Hvis jeg skal 
nævne bare nogle af de mange fordele der er ved arbejde her, så er det, at du sammen med dit 
team har mulighed for at være med fra start til slut på projekter, at produkternes modularitet og 
fleksibilitet gør det spændende at lave de bedste kundeløsninger, at team-ånden er meget stor, 
og at her samtidigt er ’højt-til-loftet’ med plads til alle. Her er et fagligt højt niveau, stor mulighed 
for sparring, og alles ideer bliver hørt. Hos CompuSoft får du gode kolleger og mulighed for at 
deltage i mange sociale arrangementer. CompuSoft er helt sikkert en spændendearbejdsplads!

“ “

Casper - softwareingeniør

PCB

REST

NB-IoT

Så nemt kommer du til Søndersø fra 
Odense

CompuSoft er beliggende i Søndersø og med bussen tager det 
kun 25 minutters kørsel fra Odense banegård. Det er muligt at 
tage buslinjen 191 direkte med stoppested 50 m fra vores loka-
tion. Bussen kører hver 30. minut til og fra. 

Hvis du er kørende i bil tager turen blot 20 minutter fra Odense 
centrum. Dertil er der lette tilkørselsforhold og privat parkering-
splads til fri afbenyttelse af medarbejdere. 

Læs det fulde stillingsopslag og ansøg nu på:

Deadline for ansøgning til forårssemestret 2022 er 
den 15. december 2021

Nysgerrig på mere?

www.compusoft.dk/jobs/internship/

http://www.compusoft.dk/jobs/internship/

