Mjukvaruutvecklare till AGELLIS Group AB
AGELLIS Group AB är ett bolag placerat i Lund med 13 anställda och med
en omsättning på ca 20 miljoner. Bolaget utvecklar och säljer avancerade
nivåmätning- och övervakningssystem till metallproducenter i världen.
Produkterna möjliggör ökad kvalitet, ökad processeffektivitet och
förbättrad säkerhet i metallproduktionen.
Agellis behöver nu förstärka sitt team med en mjukvaruutvecklare. Vi söker dig som vill arbeta i ett
väl fungerande team, i ett flexibelt företag med korta beslutsvägar. Du kommer främst att
arbeta med C programmering i Windows och Linux miljö. Ett av dina ansvarsområden innefattar
systemens funktion hos våra kunder, vilket innebär både systemverifikation och kundkontakter.
Det finns stora möjligheter att påverka ditt arbete och därför vill vi att du är en självgående
problemlösare som tycker om att bidra med idéer för att driva företaget framåt. Tjänsteresor runt
om i världen kan förekomma om du har intresse av det. Du rapporterar direkt till COO.
För att lyckas i den här rollen tror vi att du har några års erfarenhet av mjukvaruutveckling och ett
stort allmänt teknikintresse.
Du bör även ha följande kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•

Lägst högskoleingenjör, helst civilingenjör inom Mjukvaruutveckling
Erfarenhet inom C programmering i Windows och Linux miljö
Kunskaper inom C++ programmering
Flytande i både svenska och engelska
God social förmåga och trivas med att interagera med kunder via e-mail och telefon
Självgående och praktiskt lagd

Det är även meriterande med kunskaper inom:
•
•
•
•

Linuxdrivrutiner
Elektronikkonstruktion
Bildbehandling
Signalbehandling

För mer information kontakta Johan Lindvall, Tel. 0706-193365, E-mail: johan.lindvall@agellis.com

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument och
termografisk övervakningsutrustning för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad
automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion.
Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch.
För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

