Erfaren embedded softwareudvikler

Vi har travlt og søger en erfaren embedded softwareudvikler. Hos Develco sker der noget nyt hele tiden, og du kan arbejde
på flere projekter ad gangen med udvikling af software til vores kunders produkter. Du har evnen og lysten til at tilpasse dig
nye arbejdsmetoder og udviklingsværktøjer hurtigt. Du er velstruktureret og trives med at deltage aktivt i et bredt
samarbejde med kunder og eksterne samarbejdspartnere. Du er kreativ, engageret og udviklingsminded.

Develco

Vi udvikler produkter baseret på elektronik og embedded software for store industrikunder og innovative opstartsvirksomheder. Udviklingsprojekterne er typisk inden for IoT, trådløs kommunikationsteknologi, sensorer, gateways og
motorstyringer. Vi stræber hele tiden efter at sikre vores medarbejderes kontinuerlige udvikling og at arbejde med
de allernyeste teknologier.

Softwareudvikling fra A til Z

Du vil typisk blive involveret i 1-2 projekter ad gangen sammen med 2-6 af dine kolleger. I samarbejde med projektlederen
deltager du i hele projektfasen.
• Opstartsmøder, idé og analyse, behovsafdækning og kravspecifikation
• Den daglige opgavestyring og gennemførelse af tests
• Realisering, vedligeholdelse og dokumentation af eget arbejde
• Arbejdssted hos Develco

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du
• Er uddannet ingeniør eller tilsvarende
• Har minimum 3 års relevant erfaring
• Er struktureret inden for programudvikling og realtidsprogrammering
• Har erfaring med kommunikationsprotokoller
• Har solid erfaring med C
• Gerne kendskab til UML, Embedded Linux, MISRA, C++ og C#
• Behersker dansk i både skrift og tale samt kan begå dig på engelsk

Blev en del af Develcos team

Vi tilbyder
• Faglige udfordringer og kompetenceudvikling
• Dygtige kolleger
• En arbejdsplads med fokus på medarbejdertrivsel og en aktiv personaleforening
• Fleksordning og løn efter kvalifikationer
• Pensionsordning

Søg stillingen som softwareudvikler hos Develco

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte:
CEO / CSO Jakob Bjerre på tlf. 41 77 88 18 eller
COO Regner Krug Bendtsen på tlf. 22 49 25 23.
Send CV og ansøgning til e-mail: jbj@develco.dk eller rkb@develco.dk.
Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter på den rette kandidat.
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