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Har du ett intresse för produktutveckling och vill du genom ditt arbete bidra till 
medicinteknik, sportbiomekanik och biomekanisk forskning genom revolutionerade 
teknik? Qualisys expanderar och söker nu en engagerad och strukturerad 
webbutvecklare till sitt applikationsteam. Du kommer att utveckla unika digitala 
höghastighetsvideokameror med tillhörande applikationsprogramvara till kunder över 
hela världen. Vill du arbeta med rolig teknik och samtidigt hjälpa bland annat idrottare 
att ta nästa steg i sin utveckling? Sök tjänsten idag då urval sker löpande! 

OM	TJA� NSTEN	
I rollen som webbutvecklare kommer du att arbeta i ett mindre 
applikationsteam på kontoret beläget i gamla Sjöbefälsskolan i Göteborg, 
med fantastisk utsikt över hamnen. Här hanteras hela utvecklingsprocessen; 
marknadsinput, projektstyrning, mjukvaruutveckling samt mekanik- och 
elektronikutveckling. 

Du kommer i första hand arbeta med att utveckla webbapplikationer som i 
någon form hanterar och presenterar data insamlat med de speciella 
höghastighetskameror som ligger till grund för Qualisys 
rörelseanalyssystem. Läs mer om Qualisys rörelsesystem på 
www.qualisys.com. 

ARBETSUPPGIFTER	
Du kommer till exempel att: 

• Ha en viktig roll i framtagandet av nya webbaserade lösningar för 
olika kundapplikationer men också jobba med att vidareutveckla 
befintliga applikationer och webbsajter. 

• Arbeta med projekt inom utveckling av webbaserade rapporter som 
visar resultat av en rörelseanalys inom sport eller medicin. 

Tjänsten passar dig som är driven och du förväntas ta ett stort ansvar för din 
egen utveckling och arbetssituation då företaget är litet och du har stor 
möjlighet att påverka. Qualisys lägger mycket resurser på 
kunskapsutveckling, exempelvis får du som anställd lägga tjugo procent av 
din arbetstid på egna utvecklingsprojekt som gynnar både företagets och din 
egen utveckling. 
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VI	SO� KER	DIG	SOM	
Har ett brinnande intresse för programmering, du gillar Opensource och 
sitter gärna på forum som Stackoverflow, Github eller liknande för att 
ständigt läsa på om nya tekniker. 

Utöver ovanstående söker vi dig som: 

• Har goda kunskaper inom JavaScript, HTML och CSS. 

• Kan programmera i både frontend & backend. 

• Kan göra sig förståd i antingen Svenska eller Engelska. 

 

Det är vidare meriterande om du: 

• Har kunskaper i Node.Js, Angular.Js eller motsvarande ramverk. 

• Besitter erfarenhet av versionshantering i Git eller Mercurial. 

• Behärskar PHP 

• Tidigare har arbetat i agila projekt. 

 

Vi söker en person som har ett genuint intresse för programmering och ser 
gärna att du har flertalet projekt på Github samt gillar att testa ny teknik. 
Du skall ha ett intresse för att lära och ha god problemlösningsförmåga. 
Som person är du strukturerad och noggrann och gillar inte att lämna saker 
åt slumpen. Du är duktig på att prioritera och organisera ditt arbete på ett 
effektivt sätt och trivs med att lägga ner tid och engagemang på ditt arbete. 
Vidare har du inga problem med att arbeta självgående genom att driva dina 
processer vidare. Du är en team-människa och arbetar bra med andra 
människor genom att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett 
konstruktivt sätt. 
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O� VRIG	INFORMATION	
• Start: Omgående 

• Omfattning: Heltid 

• Placering: Centrala Göteborg 

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och du kan 
ansöka från denna sida: 
https://www.academicwork.se/annons/webbutvecklare-som-vill-gora-
manniskonytta-till-qualisys 


