Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting
(EBM®), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam är en
innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin.
Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom
dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA. Bolaget är listat
på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal.

Bli en del av framtidens industri – var med och utveckla våra 3D-skrivare!

Mjukvaruutvecklare
Vi söker dig som vill arbeta med avancerad systemutveckling i Microsoft.Net C# miljö.
Hos oss får du vara med och utveckla och underhålla styrprogramvaran för våra 3D-skrivare
samt tillhörande mjukvaror. En stor del av arbetet sker korsfunktionellt i nära samarbete
med andra discipliner inom R&D så som mekanik-, elektronik- och processutveckling.
Arcam AB är ett företag med engagerade och entusiastiska medarbetare som drivs av att
ständigt förbättra och utveckla i teknikens framkant. Vi erbjuder en kreativ miljö där du
kommer att ha stora möjligheter att vara med och påverka slutprodukten.
Vi arbetar med moderna arbetsredskap och förnyar oss i takt med att behov uppstår.
Du är ingenjör med minst 2 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling på en tekniskt
avancerad nivå. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i moderna programmeringsspråk
såsom C# eller Java. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska såväl i tal som i
skrift.
Meriterande är kunskaper i: C# 6, Visual Studio 2015, NUnit, Jira, Git, WPF, UX design.
Som person är du självgående, ansvarstagande och ambitiös samtidigt som du trivs med
att samverka med andra. Du är en problemlösare som brinner för mjukvaruutveckling och
som hela tiden vill utvecklas och fördjupa dig i ämnet.
För ytterligare information ring vår konsult Peter Ternebring på Confidera Urval,
tfn 031-27 33 30 eller Lisette Stål, HR på Arcam, 031-710 33 44.
Skicka din ansökan, senast 28 februari, märkt "Arcam – Mjukvaruutvecklare”, till
career@arcam.com
För mer information om Arcam, besök vår hemsida www.arcam.com

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • +46-31-710 32 00 • www.arcam.com

