
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa?  
Då har vi jobbet för dig!
Vill du fortsätta utvecklas inom elektronik och elektronikutveckling i ett globalt innovationsföretag? Till Sordin i 
Värnamo söker vi en elektronikingenjör där du får jobba med marknadsledande produkter med starkt varumärke och 
hög tekniknivå. Du erbjuds en internationell miljö med goda resurser för utvecklingsarbete och en organisation med 
korta beslutsvägar.

Arbetsuppgifter
Som elektronikingenjör ingår du i utvecklingsavdelningen där du tillsammans med skickliga medarbetare och 
externa partners utvecklar nya och befintliga produkter inom segmentet embedded. Du kommer ansvara för att 
definiera kravställning, funktionalitet, konstruktion samt test och verifiering samt stöttar även organisationen med 
specialistkompetens inom avdelningens områden. Tjänsten erbjuder intressanta globala projekt med teknologier 
inom framförallt trådlös kommunikation och audio.

Din Profil
Vi tror att du som söker är civil- eller högskoleingenjör med inriktning inbyggda system och/eller elektronik. Du 
har några års erfarenhet av kvalificerat arbete inom elektronik med tekniskt ansvar. Vi ser helst att du arbetat i en 
internationell miljö och att du behärskar svenska och engelska med lätthet i tal och skrift.

Som person trivs du med att lösa problem och har ett stort intresse för teknik och utveckling. Du drivs av möjligheten 
att få specialisera dig inom ditt ansvarsområde och värdesätter att få arbeta med världsledande produkter. Du har ett 
starkt driv och positiv inställning, och är bekväm i att arbeta självständigt och tar ansvar för ditt arbetsområde och din 
egen tid samtidigt som du är en lagspelare som trivs att arbeta i team mot gemensamma mål.

Sordin är ett företag som erbjuder entreprenöriell och prestigelös atmosfär, där vi tillsammans uppnår goda resultat.

Visst låter det som en intressant tjänst?
Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Värnamo

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Ansökan: Tjänsten söker du senast 23 januari 2022 direkt på www.codeq.se.

I denna rekrytering samarbetar Sordin med Codeq AB. Frågor om tjänsten 
besvaras av Magnus Ryberg 0370 - 123 00.

Välkommen med din ansökan!

Elektronik & Embeddedansvarig 
till Sordin – Värnamo

LEDIGT JOBB


