
 

 

Embedded-utvecklare med inriktning UI/UX design 

Brinner du för användarvänlighet och snygg design?! 

Techinova AB är ett innovativt företag verksamt inom energisektorn. Vi utvecklar och säljer produkter 

och system som skräddarsys till ett helhetskoncept för el-distributörer. Vårt huvudkontor finns i 

Karlskrona och vi har ett lokalkontor i Stockholm. Våra kunder finns i huvudsak i Sverige. Företaget 

befinner sig just nu i en stark tillväxtfas där fokus är på att expandera kundbasen, utveckla nya 

funktioner samt anpassa systemen för en internationell marknads-launch. Vi söker dig som har 

kunskap inom Linux samt inom de senaste UX-, UI- och teknologitrenderna.  

Gillar du att utveckla nya applikationer som tillsammans med vår hårdvara blir till nya produkter?  

Brinner du för energiomställningen i vårt samhälle? Vår bransch utvecklas i snabb takt vilket möjliggör 

nytänkande och innovation. Nya användargrupper samt nya lösningar kräver användarvänlighet och 

enkelhet hos våra nya produkter varför det är fördelaktigt om du kan se problemen ur användarens 

perspektiv.  

Som utvecklare på Techinova ingår du i ett litet utvecklingsteam där din uppgift fokuserar på att skapa 

och förbättra användarupplevelsen på våra produkter och tjänster. Du kommer att delta i hela 

utvecklingsprocessen från start till mål samt bidra med din kreativitet och innovation för att säkerställa 

bästa möjliga användarupplevelse och tillgänglighet.  

Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå i att  

1. Identifiera och föreslå ökad användbarhet och modern design till våra befintliga och nya 

tjänster för verksamheten och våra kunder, samt medverka till att utveckla och implementera 

dem.  

2. Bidra till våra visuella språk- och designsystem för att säkerställa kontinuitet och igenkännande 

av våra olika produkter och tjänster. 

3. Bidra till design för marknadsföring.  

4. Ev. kan du också komma att medverka i vårt SCADA-team som utvecklar lösningar för 

driftövervakning och anpassar dem efter kundens behov och deras nät. 

Techinova har idag ett 10-tal medarbetare och den höga tillväxttakten gör att vi alla, vid sidan av vår 

yrkesroll, måste vara flexibla och kunna hoppa in där det behövs.  

VI SÖKER DIG SOM 

• Har goda kunskaper i Linux, UI/UX design, HTML, CSS och JavaScript/TrueScript. 

Eller bemästra någon av de moderna funktionellt orienterade språken. 

• Bemästra något eller några av följande språk; Python, Ruby, eller liknade. 

• Är flytande i både svenska och engelska i tal och skrift 

• Brinner för att skapa användarupplevelser av högsta kvalité. 

• Gillar att driva din egen utveckling framåt och trivs att arbeta både i grupp och självständigt. 

 

 



 

 

MERITERANDE ERFARENHETER (EJ KRAV) 

• Virtualisering/containerisera på Linux 

• OT/IT säkerhet 

• YOCTO, Embedded-Linux 

 

Låter detta intressant vill vi gärna höra från dig. Urval och intervjuer sker löpande så passa på att söka 

tjänsten så snart som möjligt. Kontakta VD Marianne Ivarsson, mobil: 0700–009032 eller e-post: 

marianne.ivarsson@techinova.se. 
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