Luleå 2017-12-30

Damill AB - Lediga tjänster i januari 2018
Damill söker för närvarande 2 personer till olika tjänster. Dessa tjänster beskrivs på sida 2 och 3.

Om företaget
Damill AB är ett tekniskt konsultföretag med säte i Luleå. Företaget grundades 1996. Vi arbetar med
mätteknik och diagnostik för industri och laboratorier i främst Sverige samt även utomlands. Företaget
har idag 8 anställda och har behov av 2-3 medarbetare det närmaste året. Utöver mätuppdrag och
utredningar har vi flera egna uppfinningar och egenutvecklade mät- samt styrsystem som vi tillverkar,
säljer och servar. Personalen kännetecknas av arbeta med stort eget ansvar men även god
samarbetsförmåga för att vi tillsammans ska leverera de bästa lösningarna till våra kunder.
Företaget omsätter ca 10 Mkr/år och har stabil ekonomi med redovisad vinst alla år sedan start. Vi kan
därför fungera som trygg arbetsgivare för dig som värdesätter sådana egenskaper.
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Tjänst 1- Programmerare/systemutvecklare
Beskrivning
Vi söker en duktig programmerare eller systemutvecklare som har intresse att arbeta med avancerade
mät- och styrsystem för industri och laboratorium. Det är ofta programmering av speciallösningar där
datorprestanda och tillämpning kräver litet extra. En växande del av programutvecklingen inkluderar
bildbehandling och algoritmer kopplade till sådan analys. Vår mjukvaruplattform är i huvudsak
Labview och vi har, som alliansmedlemmar till National Instruments, tillgång till kraftfulla
utvecklingsverktyg.
För dig som sökande gäller att god kunskap och intresse i matematik, fysik och mekanik/mekatronik är
en mycket stor fördel. Att hantera svenska i tal och skrift är nödvändigt då arbetet innebär
återkommande dialog med våra kunder. Kunskap i Labview är förstås perfekt men inget krav. Riktade
kurser och intern vidareutbildning ingår för att skräddarsy din roll hos oss. Är du tjej/kvinna är det
extra plus då vi är övervägande andel män i dag.
Vi har som företag mycket högt anseende och förtroende bland våra kunder inom mekanisk industri,
papper och massaindustri samt järnväg och vattenkraft och vill förstås att du kan bli bra medspelare
och representant i vårt proffsiga team. Vi sitter i stora fräscha lokaler i Luleå där alla har eget rum, fri
parkering och anställningsvillkoren är klart konkurrenskraftiga.
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Tjänst 2 - Maskiningenjör/mätingenjör
Beskrivning
Vi söker en duktig maskiningenjör som vill nyttja alla sina inhämtade kunskaper och dessutom vill
fortsätta att utvecklas. Arbetet omfattar främst att utföra maskintekniska utredningar och mätningar
samt delta i utvecklingen av våra framtida mätsystem. Riktade kurser och intern vidareutbildning ingår
för att skräddarsy din roll hos oss. Vi har mycket högt anseende och förtroende bland våra kunder
inom mekanisk industri, papper och massaindustri samt järnväg och vattenkraft och vill förstås att du
kan bli bra medspelare och representant i vårt proffsiga team. Vi sitter i stora fräscha lokaler i Luleå
där alla har eget rum, fri parkering och anställningsvillkoren är klart konkurrenskraftiga. Är du
tjej/kvinna är det extra plus då vi är övervägande andel män i dag.

Mera information
Kontaktperson
Telefon
Ansökningssätt
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Typ av anställning
Hemsida
Sista ansökningsdag
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Dan Larsson, VD
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Mejl till dan.larsson@damill.com
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Teknik & Ingenjör, Mekanik
Heltid, Tillsvidareanställd
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