UTVECKLARE INOM
COMPUTER VISION
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 erfaren javautvecklare.
Läs mer om oss på www.imagesystems.se.

VÅRT ERBJUDANDE
Vi inleder just nu arbetet med att byta ut och modernisera vår produktplattform. Den nya plattformen är
Java-baserad och som vår nya utvecklare inom Computer Vision kommer du att vara en viktig nyckelspelare
i denna förändring. Rollen innehåller en stora delar bildanalys och matematik, men där fokus är
mjukvaruutveckling. I och med att vår nya mjukvara är i en tidig utvecklingsfas finns det stora möjligheter att
sätta sin egen prägel på teknikutvecklingen. Du kommer alltså att ha möjligheten att såväl påverka designen
av kärnfunktioner, som djupgräva i komplexa algoritmer och optimeringar.
Tillsammans med ett väl sammansvetsat gäng, där stämningen är prestigelös och lättsam, spelar du en viktig
roll i att framtidssäkra vår tekniska plattform.

OM ROLLEN
Bolaget är inne i en expansiv fas med intensiv system- och produktutveckling. Vår R&D avdelning 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 ställer även höga krav på samarbetsförmåga med kollegor och externa partners. Vi
strävar efter långsiktiga relationer vilket innebär att i utbyte mot stort engagemang, erbjuder vi en roll med stor
personlig och professionell utveckling med god balans i livet.

DIN PROFIL
Vi ser gärna att du är civilingenjör som brinner för algoritmer och bildanalys samt har stort intresse för
programmering.
Vi värdesätter dom personliga egenskaperna högt och ser därför att du gärna är nyfiken, kommunikativ och
en duktig lagspelare. Du bör även vara resultatinriktad och har stark känsla för att leverera enligt uppsatta
mål. Du är motiverad till att hitta förbättringar, inte bara för ditt ansvarsområde utan för företaget som helhet.
Som en nyckelspelare i framtagandet av vår nya plattform vill vi att du besitter ett stort mått av kreativitet,
flexibilitet samt brinner för att ligga i framkant av tekniken.
Tjänsten är placerad i ljusa, moderna lokaler i Linköping City.
Tillträde enl ök.

ANSÖK IDAG, urval sker löpande
Image Systems samarbetar med Paragera i den här rekryteringen. Du är välkommen att söka tjänsten via
Parageras hemsida, www.paragera.se/lediga-jobb/.
Sista ansökningsdag är 5 april 2020.
Vid frågor är du välkommen att kontakta
rekryteringskonsult Jessica Svalberg (jessica.svalberg@imagesystem.se 0708-11 09 82) eller
rekryterande chef Tomas Chevalier (tomas,chevalier@imagesystems.se; 013-20 01 75).

