
 

 

 

DATA DESIGN SYSTEM (DDS) has developed innovative software solutions for building services professionals since 1984. Our 
flagship product, DDS-CAD MEP, is an advanced CAD/BIM tool and is available as one integrated multidisciplinary solution or 
as separate solutions for each of the MEP disciplines (ventilation, electrical and plumbing). DDS-CAD is used daily and 
successfully for MEP designs and calculations in BIM projects world-wide. 

 

Modulutvikler  

Forskning- og Utvikling avdelingen trenger flere dyktige personer med kunnskap og driv innen Cloud 

Computing. DDS-CAD MEP er fundamentert i selvutviklede DDS Open BIM konsepter. Hovedtyngden 

av forskning og utvikling skjer i Norge, i vårt unike miljø i Øksnevad Næringspark. Vår BIM teknologi  

er banebrytende og i generasjonsskifte, samtidig øker etterspørselen etter våre løsninger. 

 

Applikasjonsutvikler moduler og tjenester.  

Stillingen er i FoU avdelingen og består i å videreutvikle våre eksterne DDS-CAD MEP moduler som er 

med å berike muligheten i DDS Open BIM konseptene ved hjelp av «cloud» tjenester. Ansvarsområdet 

vil i hovedsak være utvikling av webtjenester og eksterne DDS-CAD MEP moduler.  

   

Din Bakgrunn 

 Master innen informasjonsteknologi / informatikk 
 Studieretning eller erfaring innen Cloud computing med fokus server- & klienttjenester  
 Expert eller talent innen Object orientert utvikling, fortrinssviss C++ eller .Net 
 Expert eller talent innen SOA/REST XML/XSD API og løsninger  

 

DDS som arbeidsplass 

 Du er sentral i utvikling av neste generasjons DDS-CAD MEP samhandlingsløsninger i cloud. 

 Det er et teknologisk krevende, innovativt og sosialt internasjonalt FoU miljø med årlige 

sosiale teknologiseminarer. 

 Du vil jobbe i moderne Agile utviklingsprosesser med komplette rollefordelte team, hvor UX 
løsning, kreativitet og samhandling står i fokus. 

 Du vil ha stor mulighet til å utvikle dine evner og utvikle på tvers av team. 

 

Mer informasjon om oss finner du på vår nettside. Kontakt Kenneth Solvik for mer informasjon om 

stillingen på mobil 900 76 500. 

GRIP MULIGHETEN! 

Bli en del av et unikt team. Er du interessert? La oss få vite det og send hva som motiverer deg 

sammen med din CV til Kenneth, kenneth.solvik@dds-cad.com. 
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