Dags att söka exjobb?
•
•
•

Tror du, precis som vi, att Augmented Reality kommer att revolutionera hur vi gör saker framöver?
Vill du ha möjligheten att få jobba på ett spännande tillväxtbolag med schyssta kollegor?
Triggas du av att jobba på ett bolag som jobbar med att utveckla tekniken för kunder som är några av världens största
industribolag?

Om svaret är ja, så vill vi gärna prata med dig!
Din utmaning
Vi tar gärna en dialog med dig om möjligt fokus i ditt exjobb där vi kan kombinera dina intressen och ambitioner med våra
behov och vårt fokus. Exjobben kan röra såväl produktutveckling som affärsutveckling. Hör av dig så pratar vi vidare!

Din bakgrund
Vi söker dig som är inne på sluttampen av dina studier, främst inom D, Y och I. Vi erbjuder exjobb både för dig som läser på
högskole- och civilingenjörsnivå eller motsvarande. Som person ser vi gärna att du har ett brett intresse och är villig att ta
ett stort ansvar.
Att du är en kommunikativ teamspelare som bidrar till konstruktiva samarbeten, såväl kring det egna exjobbet, i den egna
gruppen som i tvärfunktionella projekt är något vi värdesätter högt. Vi tror att vi blir bättre när vi arbetar tillsammans!
Vårt erbjudande
Hos oss på XMReality ges du en hög grad av frihet att själv styra ditt arbete. Vi erbjuder dig en arbetsplats med god
stämning och trivsel. Medarbetarna har hög kompetens inom sina respektive områden och det finns en väl utvecklad
XMReality-anda där alla är del i samma lag och hjälper varandra. Vi värdesätter en bra balans i vardagen.
Om bolaget
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt
verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (Remote Guidance) där
man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns
främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping. XMReality är
noterat på NASDAQ First North och handlas under symbolen XMR. För mer information, besök: www.xmreality.se
Intresserad?
Skicka din ansökan till hr@xmreality.se, gärna redan idag!
Har du frågor om våra exjobbsmöjligheter är du välkommen att kontakta Sara Wennstam, HR Manager, på 0739252214
eller sara.wennstam@xmreality.se.

Vi hörs!
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