
 
 

 

Mjukvaruutvecklare till Qualisys 
 
Har du ett intresse för produktutveckling och vill du genom ditt arbete bidra till biomekanisk 

forskning, sportbiomekanik, animerad film, VR och många andra spännande områden? Vi söker nu en 

engagerad mjukvaruutvecklare till vårt kontor i centrala Göteborg! 

 

Qualisys utvecklar system för motion capture bestående av egenutvecklade kameror, avancerad 

trackingmjukvara och specialiserade webapplikationer. Kunderna finns över hela världen och vi söker 

nu en vass mjukvaruutvecklare till vårt mjukvaruteam som bl a utvecklar Qualisys primära 

applikationsmjukvara Qualisys Track Manager (QTM). På kontoret i Göteborg jobbar ca 40 personer 

av vilka ca 20st stycken är utvecklare. Då vi expanderar så är vi i behov av en ny duktig kollega! 

Information om tjänsten 

I rollen kommer du att arbeta i ett team på kontoret beläget i gamla Sjöbefälsskolan i Göteborg, med 

fantastisk utsikt över hamnen. Här hanteras hela utvecklingsprocessen; marknadsinput, 

projektstyrning, mjukvaruutveckling samt mekanik- och elektronikutveckling.  

 

Teamet äger utvecklingen av applikationsmjukvaran QTM med ansvar hela vägen från prioritering och 

design till implementation och leverans till kund. Att förstå kundernas behov inom väldigt skilda 

områden är nyckeln för att utveckla och förbättra mjukvaran på absolut bästa sätt. Läs mer om 

produkten på www.qualisys.com/software/qualisys-track-manager och få en inblick i dess 

användningsområden på www.qualisys.com/applications.   

 

Du förväntas ta stort ansvar i teamet och då företaget är litet har du stor möjlighet att påverka din 

egen arbetssituation och utveckling.  

 

Du bör ha goda kunskaper inom: 

• Konstformen mjukvaruutveckling (kod, design, verktyg, processer etc)  

• Det agila tänket och vikten av varje individ för att ett team ska bli framgångsrikt 

• Objektorienterad programmering i C++, C# 

• Visual Studio, Git 

• Svenska och Engelska i både tal och skrift 

Det är meriterande med:  

• Erfarenhet av Azure DevOps 

• Matematiska kunskaper så som linjär algebra, icke-linjär optimering 

• Machine learning 

• Computer vision 

http://www.qualisys.com/software/qualisys-track-manager
http://www.qualisys.com/applications


   
 

• Erfarenhet av spelmotorverktyg/animeringsverktyg. T.ex. Unreal, Unity, Maya, Motionbuilder, 

Blender etc 

Om dig 

Vi söker en person som har ett genuint intresse för mjukvaruutveckling. Kanske har du flertalet 

projekt på Github och du 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. Du trivs med att lägga ner tid och 

engagemang på ditt arbete.  

 

Du är en team-människa och gillar att jobba för teamet och med teamet för att lyckas med det vi 

tillsammans företar oss. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.  

Om Qualisys 

Qualisys utvecklar och säljer system för tredimensionell rörelseanalys med användning inom generell 

biomekanisk forskning, medicinteknik, sportbiomekanik och vissa specialiserade industriella 

applikationer. Qualisys är ett företag med ca 50 anställda och 150 MSEK i omsättning. Huvudkontoret 

ligger i Göteborg men Qualisys har även kontor i Chicago samt Shanghai. Försäljning sker både direkt 

mot kund och genom distributörer över hela världen. Se mer på www.qualisys.com.   

 

START: Omgående, med hänsyn till ev. uppsägningstid 

OMFATTNING: Heltid, tillsvidare 

PLATS: Göteborg 

Ansökan 

Har du vad som krävs? Ansök genom att skicka ett mail till jobs@qualisys.se.  

http://www.qualisys.com/
mailto:jobs@qualisys.se

