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Vi befinner oss nu i expansiv fas där vi lägger in ytterligare en växel för att öka tempot i utvecklingen och produktionen av våra
system. Skeldar V-200 är en UAS-plattform som är anpassad för den militära och civila marknaden världen över. Detta är en otrolig
möjlighet för dig som vill vara med och utveckla framtidens Unmanned Aerial Vechicle (UAV) och samtidigt ta dina
programmeringskunskaper till nya höjder. Som mjukvaruutvecklare på UMS Skeldar kommer du vara en del av ett seniort team med
starkt ledarskap där innovation och teamwork värderas högt. Vill du bli en av oss? Tveka inte att söka redan idag.

Vi erbjuder:
En unik möjlighet att bli en del av ett snabbt växande företag som opererar på internationell nivå. Detta är en dynamisk arbetsplats
där ingen dag är den andra lik. UMS Skeldar har gått från ett tiotal anställda till sjuttio på mindre än tre år. Vi trappar nu upp ytterligare
för att möjliggöra leverans till ändå fler kunder. Idag fokuserar företaget på vår befintliga kundkontakt samtidigt som vi fortsätter
utveckla produktportföljen för att matcha framtida kunders behov. I denna roll kommer du tillhöra ett litet team och är en del i helheten
från krav till testning.
Denna roll är perfekt för dig som brinner för högteknologiska innovativa lösningar i en bransch som är på uppsving. Vi erbjuder dig
en möjlighet att arbeta med hela utvecklingskedjan, från koncept, kravnedbrytning, design och test till färdig produkt. Tillsammans
med projektledare och slutanvändare analyserar och bryter du ned kundkraven för att kunna indetifiera den funktionsutveckling som
krävs. I nära samarbete med andra discipliner lägger du upp hur arbetet ska utföras på bästa sätt.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta hela kedjan av utveckling, från farkost till markstation. Detta innefattar allt från nyutveckling
till felsökning och lösa buggar för att förbättra befintlig produkt. Då produktion sker på plats i våra lokaler så är steget inte långt till att
få testa din kod på färdig produkt. Denna position är perfekt för dig som vill vara med att påverka arbetet i en mindre verksamhet
med höga ambitioner. Kanske sitter du på ett större företag idag där du känner att du har mer att ge, eller så är du nyfiken att bygga
på dina kunskaper på en arbetsplats där varje rad av kod gör skillnad. Oavsett vad så är det viktigaste att du drivs av att ta stort
ansvar över ditt arbete och gillar att komma med egna idéer.

Kravprofil:
•
•

Har en relevant högskole- eller universitetsexamen inom exempelvis mjukvaruteknik, Innovativ programmering eller
datateknik.
Har goda kunskaper inom C#, C++ och besitter en stor förståelse när det kommer till mjukvarudesign

•

Minst ett par års relevant arbetslivserfarenhet

•

Meriterande: God kännedom om Python eller Java samt arbetslivserfarenhet inom fordons eller flygindustrin, erfarenhet av
Continuous integration / Continuous Delivery.

•

Egenskaper som är viktiga för denna tjänst är problemlösande, samarbetsförmåga, ansvarstagande samt möjligheten att
komma med egna initiativ.
För denna tjänst ställs höga krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift

•
•

OBS! Vi arbetar med löpande rekrytering vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan det sista
ansökningsdatumet har passerat.

Övrigt:
•
•
•
•

Arbetsplats: Linköping
Tjänstegöringsgrad: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Om du är intresserad av att bli en del av oss, skicka ditt CV och personliga brev till Victoria.Hencz@umsskeldar.aero

Interested? – Please contact us, we are looking forward hearing from you soon! Questions, don’t hesitate to contact us
For more information on UMS Skeldar AG, please refer to the company’s website www.umsskeldar.aero.

