JUNIOR
JAVAUTVECKLARE
Image Systems Motion Analysis är världsledande på marknaden för avancerad mätteknik genom bildanalys.
Våra produkter används för att utvärdera t.ex. säkerhet i bilar, ballistiska skydd, idrottsutövares prestationer
och mycket annat. Utvecklingsavdelningen består idag av 8 personer i Sverige och vi söker nu förstärkning till
teamet i form av en junior javautvecklare.
Vi inleder just nu arbetet med att byta ut och modernisera vår produktplattform. Den nya plattformen är Javabaserad och som vår nya juniora javautvecklare kommer du att vara en viktig del i den förändringen. Rollen
innebär att ingå i ett team som designar och utvecklar komplexa applikationer för bildanalys, såsom tracking
och automatiserad mätning i 2D, 3D, 5D, och 6D. Rollen kan även ge möjligheter att arbeta med integrerad
mjukvara och hårdvara.
Vi är ett väl sammansvetsat gäng, där stämningen är prestigelös och lättsam, och du blir en viktig del i att
framtidssäkra vår tekniska plattform.

OM ROLLEN

Bolaget är inne i en expansiv fas med intensiv system- och produktutveckling. Vår utvecklingsavdelning är
ansvarig för att underhålla och vidareutveckla befintliga produkter samt driva utvecklingen av nya. Vi jobbar
nära våra kunder och vår egen produktledning för att förstå marknadens behov av bildanalys och lösningarna
vi levererar är ofta kundanpassade. Utvecklingen sker agilt och teamet består idag av 8 personer, med en
ambition att växa under året.
Vi verkar i en miljö där krav och trender förändras i snabb takt. Det ställer krav på stor flexibilitet, snabba
beslutsvägar och en förmåga att leverera även under press. Våra medarbetare förväntas kunna arbeta självständigt, men vi har även höga krav på samarbetsförmåga med kollegor och externa partners. Vi strävar efter
en informell, kommunikativ och prestigelös företagskultur, och som del i teamet spelar du en viktig roll i att
bibehålla den.

DIN PROFIL

Vi tror att du har 0-3 års arbetslivserfarenhet av mjukvaruutveckling, universitetsexamen inom mjukvaruutveckling/teknik, eller förvärvarat motsvarande erfarenhet på annat sätt.

Det är meriterande med kunskaper inom:
• Matematik
• Bildanalys
• GIT, Gerrit, Gradle, Jenkins, ...
• Agil utvecklingsmetodik
Tjänsten är placerad i Linköping och tillträde är snarast.

ANSÖK IDAG

Du är välkommen att söka tjänsten via Image Systems hemsida, www.imagesystems.se. Ansök redan idag, vi
gör intervjuer löpande.
Vid frågor är du välkommen att rekryterande chef Tomas Chevalier
tomas.chevalier@imagesystems.se
013-20 01 75

