Danmarks førende drone virksomhed,

søger en

Softwareingeniør
SKY-WATCH blev etableret i 2009 og har hovedkontor i Støvring (Aalborg)
samt en afdeling i Nexø. Virksomheden gennemgår en rivende udvikling
og beskæftiger i dag knap 40 højtuddannede og motiverede medarbejdere.
Vi udvikler, producerer og leverer avanceret drone- og sensor teknologi til
brug for beslutningstagere i komplekse miljøer, heriblandt forsvar, politi,
brand/redning og landmåling.
Yderligere information om Sky-Watch ﬁnder du på www.sky-watch.dk

Med reference til vores Senior Project Manager søger SKY-WATCH en dygtig og kvalitetsbevidst softwareingeniør til vores udviklingsafdeling. Du vil skulle varetage opgaver
relateret til vedligehold af vore nuværende produkter samt udviklingen af næste generations dronesystemer. Din daglige arbejdsplads vil være på vores kontor i Støvring, og der
kan forventes lidt rejseaktivitet i forbindelse med jobfunktionen.
Arbejdsopgaver
Du vil indgå i vores software-team, som består af softwareingeniører og en user experience designer. Det daglige
arbejde foregår i projekter, som typisk sammensættes
tværfagligt og består af vedligeholdelse og udvikling
af produkter til salgsafdelingen samt udvikling af nye
testplatforme og prototyper. Derudover vil du arbejde
med:
•
•
•
•
•

Udvikling af avancerede brugergrænseﬂader til droneog sensorkontrol med brugerne i centrum
Udvikling af high level embedded Linux software
Arbejde med standarder og protokoller til integration
af droner i systemløsninger
Arbejde med overordnet softwarestruktur i fremtidige
produkter
Integrationsopgaver med højteknologiske internationale
virksomheder

Din proﬁl
• Uddannet softwareingeniør e.l. (B.Sc. eller M.Sc.)
• Erfaring med design af softwarearkitektur
• Fokus på sikkerhed og robusthed
• Erfaring med implementering af brugerinterfaces
• Erfaring med IP baseret netværk og protokoludvikling
• Erfaring med C++, C# og Visual Studio
• Erfaring med udvikling af GIS-baserede applikationer
samt håndtering af GIS-data vil være en fordel

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

Skriftlig ansøgning samt CV (Mrk. Softwareingeniør) skal være os i hænde senest søndag d. 12. marts 2017 via job@sky-watch.dk.
Har du spørgsmål i relation til stillingen er du velkommen til at kontakte Senior Project Manager Jesper Holst på +45 20 65 09 79

