
   
Software ingeniør eller datalog til produktudvikling 
 
Mouldflo A/S søger 2 ingeniører eller dataloger til nyoprettede stillinger til vores produktudvikling, som 
står for styring og udvikling af Mouldflo software. Eftersom Mouldflo er en lille virksomhed skal du have 
et bredt teknisk kendskab til både udvikling af UI software og embedded systemer.  

Du vil indgå i et tæt samarbejde med vores øvrige team som p.t. består af 3 kolleger. Stillingerne er 
fuldtidsstillinger, begge med arbejdssted i Måløv. Dog vil arbejdssted de første måneder være i Herlev 
grundet oplæring af dem der i dag varetager opgaven. 

Firmaet: 
Mouldflo A/S er en nyetableret virksomhed hvis kerneforretning er udvikling og produktion af flow- og 
proces monitoreringssystemer. Mouldflo systemet er et unikt produkt, som tilbyder enestående 
optimeringsmuligheder. Mouldflo produktet er allerede velintegreret og har et stort potentiale for global 
vækst. Mouldflo distribueres igennem certificerede distributører i 27 lande og er i høj kurs.  

Vores mål er fortsat at udvikle vores nuværende portefølje for at imødekomme et marked der udvikler 
sig i stor hast.  

Kunne du tænke dig at være med til at realisere vores udviklingsplaner? 
 
Jobbet:  
Som ansvarlig for produktets software, vil du have ansvar for teknisk dokumentation samt 
implementering af nye funktionaliteter. Opgaverne vil variere da produktet både indeholder 
brugerflader i QT, embedded software baseret på FreeRtos, kommunikation og protokoller til 
integration hos vores strategiske kunder. Du vil få både ansvar og frihed i forhold til vores 
videreudvikling.  
 
Vi forventer, at du: 

• er uddannet ingeniør eller datalog med minimum 3-5 års erfaring inden for udvikling, 
• har erfaring men UI udvikling til industrielle systemer, 
• har erfaring med programmering af embedded elektronik og kendskab til FreeRtos, 
• har erfaring med at arbejde i projekter med forskellige faggrupper, 
• har erfaring med dokumentation af udviklingsprocesser, 
• har stærke samarbejdsevner, 
• er en team player, men formår samtidigt at arbejde selvstændigt når det kræves, 
• behersker engelsk i skrift og tale, og gerne tysk, dette er dog ikke et krav. 

 
Vi tilbyder: 

• indflydelse og ansvar, 
• job i en spændende virksomhed i rivende udvikling, hvor du har mulighed for at få stor 

indflydelse på fremtiden, 
• varierende opgaver inden for mange tekniske områder, 
• gode personlige udviklingsmuligheder, 
• en dagligdag med gode kolleger i et uformelt arbejdsmiljø. 

 
Er du interesseret 
For yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Martin Hansen på telefon: 31 70 40 58 
eller på mail: martin.hansen@mouldflo.com 
 
Hvis du kan genkende dig selv i beskrivelsen, vil det glæde os at modtage en ansøgning fra dig. 
Ansøgningen bedes du sende pr. mail til Nina Marianne Hansen på nimh@hct.dk senest den 31. juli 
2015.  
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