Är du en driven utvecklare?
Vill du arbeta med teknik i framkant?
Intresserad av att skapa en avancerad teknisk produkt/tjänst till konsumenter?
Vi är ett innovativt företag som utvecklar produkter och tjänster baserat på
machine learning och computer vision som behöver Dig och kommer ge Dig
stort ansvar!

Webbutvecklare & Systemutvecklare
Vi söker en webbutvecklare och en systemutvecklare till två nyckelpositioner i ett mycket spännande
bolag med stor potential. Vi erbjuder en möjlighet att bli kärnan i vårt utvecklingsteam samtidigt som
man får arbeta tätt ihop med ett erfaret konsultteam och grundare med spetskompetens. Dina
utvecklingsmöjligheter kommer till stor del kunna styras av dina intressen och önskemål. Du får
chansen att vara med från marknadslansering till uppbyggande av ett framgångsrikt internationellt
bolag.
Kvalifikationer
•
•

Grundläggande eller avancerade kunskaper inom webbutveckling
Fördel, men inget krav, om du är bekväm några av följande
programmeringsspråk/teknologier:
o Javascript, Python, HTML5, CSS
o Git, MongoDb, Linux

Vad vi erbjuder
•
•
•
•
•
•

Nyckelposition i ett företag med stor potential
Inspirerande arbetsuppgifter och stort inflytande över din arbetssituation
Del av ett team med spetskunskap inom mjukvaruutveckling, bildigenkänningsalgoritmer,
hårdvaruutveckling och innovationsprojekt
För rätt person finns möjlighet till delägarskap på sikt
Flexibla arbetstider för att passa din livssituation
Lön enligt ö.k.

Omfattning och arbetsplats
•
•
•

Heltid
Start enligt ö.k.
Kontorsplats på Gothia Science Park i
Skövde

Skicka CV och personligt brev till linus.jernbom@videquus.se. Intervjuer kommer att ske löpande. För
mer info maila adressen ovan eller ring Linus Jernbom direkt på 0764-107674.

Videquus är en intelligent övervakningskamera som med hjälp av computer vision, maskininlärning
och sensorer upptäcker avvikande rörelsemönster hos hästar och larmar direkt i mobilen. Produkten
har vunnit affärsutvecklingstävlingar och tagit in starka externa investerare. Det finns 11 prototyper
hos framträdande testpiloter och vi har just påbörjat den sista och mest intensiva fasen med att
utveckla produkten och tjänsten klart för lansering!
Se presentation av Videquus på SlideShare (https://www.slideshare.net/secret/5GTHJ2vFtXLvTX)

