Embedded softwareudvikler
Tricon Electronics søger en embedded softwareudvikler
– følg dit eget produkt fra idé til produktion
Om Firmaet:
Tricon Electronics er et datterselskab i Tricon koncernen
og har eksisteret siden 1997. Vi er en virksomhed med
fokus på vækst og styrer efter sunde værdier og
holdninger til det at drive virksomhed.

Vores forventninger til dig:
Det vigtigste er at du har en personlighed, der passer ind i
virksomheden og trives i samarbejdet med kollegerne.
Du skal endvidere opfylde følgende:

Vi er 25 personer i virksomheden, fordelt på vores danske
og thailandske udviklings- og produktionsafdelinger.



Som softwareudvikler vil du indgå i en professionel
udviklingsorganisation, hvor ingen er bange for at spørge
om hjælp og vi løfter i samlet flok. Organisationsstrukturen
er flad med en uformel omgangstone og meget høj grad
af medindflydelse på arbejdsopgaver og dagligdag.



Vores udviklingsopgaver spænder bredt. Fællesnævneren
er hårdfør industrielektronik, hvor der bliver lagt vægt på
konkurrencedygtig høj kvalitet.
Du vil indgå i et mindre udviklingsteam, hvor du i tæt
samarbejde med kunder og kolleger, får mulighed for at
udvikle produkter fra løs idé til igangsætning af
produktion.

Jobbet indeholder:








Udvikling og produktionsmodning af industrielle
elektronikprodukter med hovedfokus på
software.
Tæt dialog med kunden og dennes
udviklingsafdeling i langsigtede samarbejder,
hvor man kommer til at forstå kundens
virksomhed og behov i dybden.
En høj grad af dynamik i opgaverne.
Mulighed for sparring med erfarne og
kompetente udviklere i afdelingen.
Projektudvikling i tæt samarbejde med hardwareog softwareudviklere i både Danmark og
Thailand.







Du er uddannet indenfor software eller
elektronikbranchen og har nogle års praktisk
erfaring med embedded softwareudvikling.
Du har overblik, overskud og drive, og kan give
kunden en oplevelse af en effektiv og kompetent
sparringspartner.
Du kan se produktets interaktion med det
komplette system, og er i stand til at sikre de
detaljer, der giver en produktionsklar og robust
løsning.
Du skal kunne kommunikere bredt på tværs af
organisationen på både dansk og engelsk samt
have forståelse for de enkelte led i kæden.
Hardwarekompetencer er et plus, men du skal
brænde for software.

Synes du at ovenstående lyder som en spændende
jobmulighed og matcher din profil ovennævnte
kriterier?
Så kontakt os med det samme!

Interesseret?
Send os en mail med en kort ansøgning, CV og
relevante dokumenter.
Kontakt:
Karsten Johansen
kjo@tricon.dk
76 35 50 24
www.tricon.dk

Tricon International A/S is a prominent global supplier of complete industrial automation solutions. These include the production of electrical
control panels and switchgears • Consulting- Development and Implementation of industrial automation projects • Development of custom
software solutions for PC, WEB and Mobile • Development and production of control electronics. Please visit www.tricon.dk.

