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Vill du vara med och utveckla 
framtidens smarta mobila robotar? 

 

Mjukvaruutvecklare - Algoritmer 
 

 

Som mjukvaruutvecklare jobbar du tillsammans med dina kollegor i team i tätt samarbete med 
kunden. Du kommer bidra till utvecklingen av framtidens systemlösning för automatiskt styrda 
fordon (AGV:er). Ditt fokus kommer ligga i att utveckla nästa generations ruttoptimering för 
AGV:er. Med hjälp av statistiska modeller och smarta algoritmer skapar du ett självlärande 
system där vårt system på egen hand hittar det optimala transportflödet.   

Hos oss får du möjligheten att arbeta i ett öppet klimat där idéer och tankar lyfts fritt bland 
kollegor. Vi präglas av en entreprenörsanda där du själv får stora möjligheter att genomföra 
dina idéer på egen hand med hjälp av företagets experter. Du kommer att jobba på vårt 
nybyggda kontor i Mölndal. 

Vi söker dig som älskar att omvandla teoretiska modeller och algoritmer till användbara 
tillämpningar. Du har fokus på att utvecklas och växa som utvecklare, arkitekt, snarare än inom 
management. Du har fokus på att förverkliga dig själv, genom att leverera kod och produkter 
som ligger i teknikens framkant. Inte osannolikt håller du på hemma med spännande teknik bara 
för att det är roligt! Du skulle hoppa på ett forskningsprojekt sanktionerat av oss för att du tror 
dig kunna utvecklas personligen samtidigt som ny teknik utvärderas. Du inser att det är helheten 
som ger framgång. Alltså att kod, användarupplevelse och intern struktur är viktig för att vi ska 
nå framgång som team och företag.  Du är utvecklingsbenägen i sättet att vara som person och 
inser att öppenhet och självinsikt är en självklar ingrediens i tvärfunktionella team. 

• Har en högskole-, universitets- eller civilingenjörsutbildning med fokus på algoritmer kring 
artificiell intelligens, maskinlärning och optimering såsom t.ex. Complex Adaptive Systems. 

• Har erfarenhet av neurala nätverk, stokastiska algoritmer och kaosteorier. 
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift. 
• Lär dig snabbt när nya problem dyker upp och strävar hela tiden efter att öka dina 

kunskaper och färdigheter. 
• Är engagerad i det dagliga arbetet och tar initiativ till att använda nya färdigheter och 

ständigt förbättra dina prestationer. 
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Meriterande kunskaper 

• Erfarenhet av .NET C#, C++ och Python. 
• Erfarenhet i att programmera flertrådade och event baserade system. 
• Vet vad som krävs för att bygga mjukvara som kan jobba 24/7. 

o med avseende på Kvalitet och kodgranskning 
o med avseende på underhåll av kod 
o med avseende på test och verifiering 
o med avseende på Continuous Integration 

• Erfarenhet av att jobba med meddelandebaserade och distribuerade system. T.ex. med hjälp 
RabbitMQ. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Patrik Silverby, Engineering Manager, 
patrik.silverby@kollmorgen.com. 
Ansökan skickar du till career.agv@kollmorgen.com senast den 30:e Mars. 

Välkommen med din ansökan! 
 

Kollmorgen Automation AB är en världsledande leverantör 
av styr- och navigeringslösningar för mobila robotar och 
AGV:er (Automated Guided Vehicle). Vår plattform, NDC 
Solutions, innehåller det du behöver för att automatisera 
ett fordon – hårdvara, mjukvara, navigering samt verktyg 
för diagnostik och underhåll. Vi har en installerad bas på 
20.000 fordon som har levererats via vårt globala 
partnernätverk. Vi är ett medelstort bolag med  runt 80 
anställda som ägs av Fortive Corporation, ett bolag noterat 
på NYSE. 
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