
 

- About Us 

EasyTrial is an online Clinical Trial Management System for administration of all clinical trial tasks (operational and 

logistical), so healthcare professionals can use their time efficiently. 

The system has been developed by Danish physicians experienced in conducting clinical trials. EasyTrial is compliant 

with good clinical practice (GCP) and database security legislation and provides maximum security, study overviews 

and resource management. All trial data is easily accessible and presented in a simple and comprehensive way from 

the databas. Further information: www.easytrial.net 

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse 
 
 
 
 
 
 

Brænder du for .Net udvikling og har du lyst til at blive en del af EasyTrials 
udviklingsafdeling? 
 
Vi søger en ambitiøs .Net udvikler med stærke kompetencer i C#, MVC og ASP.NET webforms som ønsker at 
komme med på vores videre rejse. 
 
EasyTrial.net er et webbaseret Clinical Trial Management System, som har eksisteret siden 2009. EasyTrial har en 
international markedsplads og har stor fokus på IT-sikkerhed og korrekt datahåndtering. 
 
Vores software er udviklet til at kunne håndtere alle processer i et klinisk studie og stiller, ud over den elementære 
electronic datacapture, en lang række management-moduler og værktøjer, til rådighed. 
 
 
Din rolle 
Du vil blive en del af vores udviklingsafdeling og din rolle vil udgøre et vigtigt bidrag til den tekniske sparring i 
teamet. 

 
Du vil blive ansvarlig for vedligehold og opdatering af EasyTrials software samt være primær udvikler af 
kundetilpasset løsninger baseret på EasyTrial.net software og platform. 
 
 
Din profil 
Personligt brænder du for .NET udvikling og befinder dig godt med at samarbejde med andre. Derudover er det 
kendetegn for dig, at du: 

• Har solid erfaring med .NET og med at levere en solid og gennemtænkt back-end 
• Er løsningsorienteret og iderig og ikke bange for flage din ide op i teamet 
• Er selvstændig og ansvarsbevidst 
• Du befinder dig godt med at have stor indflydelse på egen hverdag 
• Har et godt humør og lyst til at arbejde i et team og mod et fælles mål 

 
Det er en fordel hvis du kender til kodesprog som …. 
  

http://www.easytrial.net/
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• C#  

• C# Razor 

• MS SQL server 

• ASP.Net webforms 

• MVC 

• HTML 

• CSS 

• JavaScript 

Som person har du lyst til at blive en del af et fagligt åbent miljø, hvor man diskuterer, hjælper og udfordrer 

hinanden. Du er videbegærlig og trives med at tage ejerskab og arbejde selvstændigt på dine opgaver og ønsker at 

indtage en rolle som frontløber på platformen. 

Du trives også med at tage ansvar og leve op til deadlines, samtidig med at der er plads til frihed under ansvar. 
 
 
Din nye arbejdsplads 
Vi kan tilbyde dig:  

,  
• En 37 timers stilling 
• I en virksomhed der vækster 20 – 30 % om året 
• Kontor i kontorfælleskab i innovativt udviklermiljø med god adgang til kantine 
• Nem tilgængelighed med offentlig transport og fri parkering til bil 
• Stor fleksibilitet samt fokus på work-life balance 
• Sociale sammenkomster flere gange om året. 
• Løn efter kvalifikationer 
 

 
Arbejdssted 

Kontor i Aalborg. 

 

Send din ansøgning og CV til email@easytrial.net senest d. 29. oktober 2021.  

Samtaler afholdes løbende og stilling ønskes besat snarest muligt.  

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

 

 

http://www.easytrial.net/
mailto:email@easytrial.net

