
Vill du vara med och utveckla nästa
generations elektriska motorer?

Bakgrund
Simplex Motion AB är ett ungt teknikföretag som
kommersialiserar en egen patentskyddad teknik för
att på ett kostnadseffektivt sätt bygga integrerade
elektriska motorer för exakt styrning.

Försäljning i mindre omfattning har påbörjats under
ett drygt år. Bolaget består idag av en anställd VD
och uppfinnaren som arbetar deltid på konsultba-
sis. Kontor finns på Chalmers Innovation (Stena
Center).

Vi behöver nu förstärka tekniksidan med en per-
son, helst som heltidsanställd. Är du en person
som kan växa in rollen som våran teknikutveckl-
ingschef?

Vad vi erbjuder
Ett intressant jobb med stor bredd kring mekatro-
nik, där du blir den förste anställde i bolaget för
teknikutveckling. Du får en chans att vara med på
en spännande resa i att bygga upp ett företag från
tidig fas.

Arbetsuppgifter
Du kommer få driva bolagets F&U med fokus på
produktutveckling och kundanpassningar, vidare-
utveckling av existerande idéer kring nästa gene-
rations integrerade elektriska motorer. Bland annat
kommer du få arbeta med:
■ Produktutveckling av nya produkter, ■ Program-
mering; Dels PC programvara (C#), dels inbäddad
C-kod för mikrokontroller (dsPIC33) i motorenhet-
en) ■ Kundsupport ■ Teknisk säljsupport ■ Tek-
niska frågor i produktion.

Vi söker en person med
 God språklig kommunikation i tal och skrift på

Svenska och Engelska
 Erfarenhet av C-programmering mot HW
 Intresse för teknik som elektronik och pro-

grammering
 Relevant teknisk utbildning

 Har ett stort intresse för mekatronik, såsom
elmotorer, robotar etc.

 Är intresserad av att vara med och bygga upp
ett nytt företag

 Sysslat med inbyggd programmering (mikro-
kontroller)

 Har erfarenhet från styrning av elmotorer
 Erfarenheter från elektronikkonstruktion och

mekanikkonstruktion är intressant
 Är service minded.

Övrigt
Vid anställning kommer vi först erbjuda en pro-
vanställning. Kontakta oss gärna för mer informat-
ion.

VD, Mikael Rittander, 0766-194736
mikael.rittander@simplexmotion.se
Uppfinnare, Johan Linder, 0708-121220

Besök vår hemsida
www.simplexmotion.com


