Aluwave AB är ett innovativt företag som utvecklar och levererar specialanpassade belysningslösningar till kunder i
belysningsbranschen eller inom industrin. Vår design av ljuskällor baseras på senaste LED teknologin och inkluderar ofta även
optik, mekanik och mjukvara. Aluwave har en bakgrund inom kylning av elektronik med fokus på lysdioder. Denna erfarenhet av
värmehantering, i kombination med att vi har en egen produktion, borgar för att LED-moduler och system från Aluwave håller
hög kvalitet. Företaget har en årsomsättning på 50 miljoner och har en bemanningsstyrka på 35 personer.

Vill du jobba i belysningsbranschen som just nu genomgår ett spännande teknikskifte!!
Till vår utvecklingsavdelning söker vi nu en

Elektronikkonstruktör
Du kommer arbeta i vårt utvecklingsteam med mjuk- och hårdvaruutveckling då främst med
kretskortframtagning och integration i färdig produkt. Vi arbetar nära våra kunder med specifika lösningar, du
ansvarar för processen från idé till prototypframställning och vidare till färdig produkt. Vi arbetar med snabba
cykler och utmaningen ligger i att skapa rätt produkt för kunden.
Vi tror att du brinner för elektronik, har arbetat med kretskortskonstruktion, är praktiskt lagd och är samtidigt
intresserad av mjukvaru-programmering. Att arbeta kundnära samt i samarbete med sälj, utveckling och
produktion finner du stimulerande. Vidare har du arbetat minst två år med elektronikdesign och har en
relevant utbildning i grunden.
Du är en drivande och resultatfokuserad person som trivs med att ta eget ansvar för design och funktion. För
att trivas i arbetsgruppen har du en god social förmåga genom att du är positiv. Du har god samarbetsförmåga
och förmåga och intresse att ta till dig ny information bland annat från erfarna kollegor.
Vi programmerar i embedded C , kunskap i C är meriterande men inget krav.
Placering: Bergfotsgatan 9, Mölndal
Välkommen in med din ansökan!
Intervjuer kommer ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt - dock senast 20 januari 2016.
För frågor eller funderingar kring tjänsten, kontakta gärna vår team leader Joakim Axelsson, mail:
joakim.axelsson@aluwave.com telefon 0709-71 85 35
Ansökan skickas till HR-ansvarig: Ulla-Mia Reintz, mail: ullamia.reintz@aluwave.com
tel: 073-751 15 12

