Erfaren Elektronik Hardwareudvikler
Vi har travlt og søger en erfaren og selvstændig hardwareudvikler, der kan indgå i vores dygtige
udviklingsteam i Aarhus.

Udvikling fra idé til færdigt produkt og løbende produktion
Hos Develco hjælper vi vores kunder med alle faser i et udviklingsprojekt lige fra ide til løbende produktion.
Du vil typisk blive involveret i 1-2 projekter ad gangen sammen med flere af dine kolleger. I samarbejde med
projektlederen deltager du i alle faser af et udviklingsprojekt:
• Opstartsmøder, idé og analyse, behovsafdækning og kravsspecifikation
• Design af såvel digital som analog elektronik
• Tæt samarbejde med kolleger om integration med software og mekanik
• Daglig styring af egne opgaver og gennemførelse af tests
• Realisering, produktionsklargøring, vedligeholdelse og dokumentation

Kvalifikationer
Du har kompetencerne, evnen og lysten til hurtigt at tilpasse dig nye arbejdsmetoder og udviklingsværktøjer.
Du er struktureret og trives med at deltage aktivt i et bredt samarbejde med kunder og eksterne
samarbejdspartnere. Du er kreativ, engageret og udviklingsminded. Vi lægger vægt på, at du:
• Er uddannet ingeniør eller tilsvarende
• Har minimum 3 års relevant erfaring med udvikling af analog og digital elektronik
• Har viden om og interesse i nye teknologier inden for elektronik
• Er struktureret i din måde at løse udviklingsopgaver
• Har erfaring med EMC rigtigt design og EMC-test
• Kan arbejde med Orcad
• Måske ved noget om PCB-layout, Wireless design, SolidWorks eller tilsvarende mekanisk design
værktøj. Det vil være et plus.
• Behersker dansk og engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder
Et afvekslende job med stor frihed under ansvar:
• Faglige udfordringer og kompetenceudvikling
• Dygtige kolleger
• En arbejdsplads med fokus på medarbejdertrivsel og en aktiv personaleforening
• Flekstidsordning
• Løn efter kvalifikationer
• Pensionsordning
• Arbejdssted på Develcos kontor i Aarhus

Develco
Siden 1989 har vi udviklet teknologiske produktløsninger baseret på elektronik og embedded software og
håndteret elektronikproduktion for store industrikunder og innovative opstartsvirksomheder med eget
produktprogram. Udviklingsprojekterne er typisk inden for Internet of Things IoT, trådløs
kommunikationsteknologi, sensorer, gateways og motorstyringer.
Develco er en dynamisk og agil organisation med +25 medarbejdere. Vi stræber hele tiden efter at sikre
vores medarbejderes kontinuerlige udvikling og at arbejde med de allernyeste teknologier. I dag er Develco
et selvstændigt selskab i Trifork koncernen med +1000 medarbejdere.

Ansøgning
For yderligere oplysninger om stillingen - kontakt: CEO Jakob Bjerre på tlf.: +45 41 778 818.
Send din ansøgning til: job@develco.dk.
Vi indkalder løbende kandidater til samtale og tager jobannoncen af, når vi har fundet vores nye kollega.
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