Scanbur udvikler, producerer og markedsfører udstyr til biomedicinsk forskning på universiteter
og hos den farmaceutiske industri. Vi er en markedsledende totalleverandør i de nordiske lande
og repræsenterer her en række udenlandske leverandører. Scanbur’s egne produkter sælges
udover i Norden primært i Tyskland og i Storbritannien.
Til vores hovedkontor i Karlslunde søger vi en:

Softwareingeniør
Du skal videreudvikle og supportere produkter, der sikrer optimal ventilation og luftfugtighed på
burniveau. Denne produktgruppe har en stor indflydelse på dyrs sundhed og dermed også på
forskningsresultaterne hos vores kunder. Produkterne har et betydeligt internationalt
afsætningspotentiale.
Primære opgaver:







Opdatering af eksisterende funktioner og tilføjelse af nye til produktprogrammet.
I samarbejde med teamlederen supportere salgsafdelingen/product management i
forbindelse med kundetilpassede projekter. Herunder udarbejdelse af overslag på
omkostninger og konstruktiv kritik/forslag.
Gennemførsel af release tests.
Support til serviceafdelingen hvor denne ikke kan løse opgaven rutinemæssigt.
Projektstyring af specifikke udviklingsopgaver.

Kvalifikationer:
Du vil blive afdelingens primære softwareingeniør og det er derfor vigtigt at du har den faglige
ballast og erfaring indenfor:
 Embedded programmering i Linux miljø
 Stor erfaring med embedded C++
 Gerne kendskab til QT og QML
 Gerne kendskab til Python
 Gerne kendskab til dataopsamling via IOT-løsninger
Du vil få sparring med eksterne konsulenthuse/softwarespecialister samt kollegaer i ind- og
udland. Det er derfor vigtigt, at du kan kommunikere på engelsk både mundtligt og skriftligt.
Det forventes at du er systematisk, konstruktiv, forudseende og altid sørger for at få
dokumenteret, delt og arkiveret relevant viden.
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Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor det forventes at alle kommer med forslag til, hvorledes ting kan
gøres endnu smartere. – Og også med et smil på læben bidrager aktivt til at få det gennemført.
Scanbur tilbyder en attraktiv løn, pension, frokostordning og sundhedsforsikring.
Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning som skal sendes til Teamleder Ulrik Marnæs,
um@scanbur.com. Ring gerne, hvis du har evt. spørgsmål til stillingen på 56865611.
Tiltrædelse
Snarest muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat. Samtaler vil blive afholdt løbende.
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