En utvecklingsansvarig samt flera utvecklare
för röntgensystem
RemaSawco har ambition att vara en av de ledande leverantörerna av röntgenbaserade mätsystem,
enskilt eller i integrerade lösningar (AIS) för sågverksindustrin. Vi genomför därför en omfattande
satsning på vår utvecklingsavdelning för röntgen och söker följande medarbetare.
Utvecklingsansvarig

Röntgenutvecklare

Jobbet som utvecklingsansvarig innebär att du är ansvarig för
vår utvecklingsgrupp av röntgenbaserade mätsystem.
Uppdraget innebär att du tillsammans med produktägarna ska
omsätta våra utvecklingsmål till verklighet. Du kommer leda en
verksamhet bestående av 5-10 personer som sitter på våra
olika kontor. Dessutom ska du samarbeta med våra externa
samarbetspartners.

Arbetet som utvecklare för våra integrerade röntgenmätsystem
innebär att du blir en viktig kugge i RemaSawcos utvecklingsgrupp. Uppdraget innebär att du tillsammans med produktägarna ska omsätta våra utvecklingsmål till verklighet. Dessutom ska
du samarbeta med våra externa samarbetspartners.

Resor förekommer i jobbet, mest inom Sverige men även utomlands.

Kravprofil
För att lyckas i rollen krävs erfarenhet av motsvarande tjänst, du
har erfarenhet av integrerade röntgenbaserade mätsystem och
vilja/förmåga att leda kompetent personal.
Vi söker dig som:
• Behärskar röntgenteknik
• Är social och självgående
• Har en pedagogisk ådra
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har B-körkort
Meriterande är om du har erfarenhet av:
• Bildbehandling
• Nätverk och kommunikation, även av äldre typ
• Sågverk

Resor förekommer i jobbet, mest inom Sverige men även utomlands.

Kravprofil
För att lyckas i rollen krävs erfarenhet av motsvarande tjänst samt
att du har erfarenhet av utveckling och förvaltning av integrerade
röntgenbaserade mätsystem.
Vi söker dig som:
• Behärskar röntgenteknik
• Utvecklar i Microsoft Visual Studio, företrädesvis C#
• Har god kunskap om datorer med Windows operativsystem
• Hanterar databaser, i synnerhet Microsoft SQL Server
• Är social och självgående
• Har en pedagogisk ådra
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har B-körkort
Meriterande är om du har erfarenhet av:
• Bildbehandling
• Nätverk och kommunikation, även av äldre typ
• Sågverk

För ytterligare information kontakta Urban Ståhl, telefon 0155-559 58, urban.stahl@remasawco.se

www.remasawco.se

