Vi söker junior utvecklare med intresse för Augmented Reality
•
•
•

Tror du, precis som vi, att Augmented Reality kommer att revolutionera hur vi gör saker framöver?
Vill du arbeta med att utveckla tekniken för våra kunder, några av världens största industribolag?
Vill du ha en bred roll med stora utvecklingsmöjligheter?

Om svaret är ja, så vill vi gärna prata med dig!
Din utmaning
XMReality är inne i en expansiv fas. Vår tjänst, Remote Guidance med hjälp av Augmented Reality, är efterfrågad av
många av världens största industribolag och det är vi stolta över. Arbetet med att utveckla vårt kunderbjudande vidare är
kritiskt för vår fortsatta framgång. Därför söker vi nu fler utvecklare till vårt Engineering-team! Är du en av dem?
Som utvecklare på XMReality blir du en nyckelspelare för vidareutvecklingen av vår produkt. Allt vi gör, gör vi med
kunden och kundnyttan i fokus. Vi jobbar med mobila klienter (Android & iOS), Windows, Linux och molnlösningar (AWS).
Vi använder många olika språk och teknologier, t ex C/C++/Objective C, Java, JavaScript, .NET, OpenGL, Swift och
WebRTC. Du kommer att arbeta med några av dessa och vi ser det som ett plus om du har erfarenhet av att arbeta med
några av dem. Viktigast av allt är dock att du har intresse av att lära dig det du inte redan kan, driv att ta dig an nya
utmaningar och förmåga att omvandla kundbehov till tekniska lösningar.
Branschen vi verkar i och tekniken vi arbetar med förändras i ett högt tempo. Därför är det viktigt för oss att du har ett
intresse av att hålla dig uppdaterad kring utvecklingen av AR-teknik och tillämpningen av den hos våra kunder.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en civilingenjörsutbildning eller liknande. Du trivs i en bred roll, har förmågan att se till helheten och
är villig att ta ett stort ansvar. Du är en problemlösare som gärna delar med dig av din kunskap och dina tidigare
erfarenheter, samtidigt som du är öppen för nya idéer.
Att du är en kommunikativ teamspelare som bidrar till konstruktiva samarbeten, såväl 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 och tjänsten erbjuder stor
utvecklingsmöjlighet för dig i din yrkesroll. 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 . Vi jobbar med löpande urval så vänta inte med att söka! Startdatum är flexibelt,
vi väntar på rätt person!
Har du frågor om tjänsterna, kontakta gärna Per Unell, CTO på telefon 0721561004 eller per.unell@xmreality.se. Har du
frågor om rekryteringsprocessen, kontakta gärna Sara Wennstam, HR Manager, på 0739252214 eller
sara.wennstam@xmreality.se.
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