Danmarks førende drone virksomhed,

søger en

Baseband Design Engineer
SKY-WATCH A/S blev etableret i 2009 og har hovedkontor i Støvring
(Aalborg) samt afdeling i Nexø. Vi udvikler, producerer og leverer avanceret
drone- og sensorteknologi til brug for beslutningstagere i komplekse miljøer,
heriblandt forsvar, politi, brand- og redning samt humanitære organisationer,
der alle har brug for et hurtigt overblik. SKY-WATCH A/S er ejet af Dangroup
ApS og Borean Innovation (repræsentant for Vækstfonden) og beskæftiger
i dag mere end 30 højtuddannede og motiverede medarbejdere, i et meget
innovativt, hurtigt voksende og åbent miljø, med fokus på vore kunders
behov.
Yderligere information om Sky-Watch, hvem vi er og hvad vi laver ﬁnder du
på www.sky-watch.dk
Med reference til vores projektleder søger SKY-WATCH en dygtig og kvalitetsbevist baseband designer til vores udviklingsafdeling. Du vil skulle varetage opgaver relateret til
at vedligeholde vore nuværende produkter samt udviklingen af næste generations droner. Din daglige arbejdsplads vil være på vores kontor i Støvring, og der kan forventes lidt
rejseaktivitet i forbindelse med jobfunktionen.
Arbejdsopgaver
• Opdateringer på eksisterende hardware til fastvingede
og rotorbaserede dronesystemer
•

Design af nye hardware elementer sammen med vore
øvrige udviklere

•

Testﬂyvning og validering af udviklet hardware

Din proﬁl
• Uddannet ingeniør e.l. (B.Sc. eller M.Sc.)
• Mindst to års erhvervserfaring med hardwaredesign
• Taler og skriver både dansk og engelsk på højt niveau
• Erfaring med EMC korrekt hardware design
• Erfaring med integration af mikroprocessorer inklusive
forsyninger
• Erfaring med interfaces - specielt LAN, USB, SPI,
I2C
• Erfaring med sensorintegration og simple støjﬁlter
designs
• Viden om RF eller litium batterier er en fordel

Vi tilbyder
• En mulighed for at blive en del af en unik branche
i høj fart
• En kreativ arbejdsplads med plads til at tænke ud
af boksen
• Ansættelse i en organisation med korte kommandoveje, åbne døre, dialog, internationale relationer og
en ﬂad organisationsstruktur

Skriftlig ansøgning samt CV (Mrk. Baseband Designer) skal være os i hænde senest søndag d. 25. september 2016 via job@sky-watch.dk
Har du spørgsmål i relation til stillingen er du velkommen til at kontakte Jesper Holst på +45 20 65 09 79

