Søker 15 nye medarbeidere
E2U Systems, lokalisert på Værste i Fredrikstad, ble etablert våren 2016 etter initiativ fra Fredrikstad Energi, eSmart Systems og NXTech. Idéen bak etableringen var å
utvikle et intelligent kontaktpunkt til bruk i boliger og bygninger for styring, visualisering og kontroll av energibruk. E2U Systems gjør det mulig for markedsaktører å
levere digitale tjenester til sine kunders hjem og bygninger. Selskapet har på kort tid vunnet flere kontrakter mot store selskaper innen områdene energistyring, sikkerhet
og velferdsteknologi.
NXTech leverer en komplett produktutviklingstjeneste innen elektronikk og SW utvikling. Vi tar prosjekter fra idé til ferdig produksjonsoppsett og påfølgende
forretningsutvikling i et internasjonalt perspektiv. Selskapet har startet og investert i flere andre teknologiselskaper.
Vi lager løsninger og utvikler forretningsområder med nasjonal og internasjonal
standard. Ny teknologi og nye anvendelsesområder krever nye forretningsmodeller. Vi jobber til daglig i spenningsfeltet mellom nye teknologiske løsninger
og nye måter å tilby tjenester på. E2U Systems og NXTech representerer noe av
det mest spennende både nasjonalt og internasjonalt innen teknologiutvikling,
anvendelse av teknologi og forretningsutvikling.

VI SØKER DEG SOM ALLEREDE KAN MYE, MEN
HAR FOR LENGST INNSETT AT DU IKKE KAN ALT.
Å LÆRE NYE TING SYNES DU ER MOTIVERENDE!

SYSTEM ARCHITECT

SALES MANAGER

TECHNICAL SUPPORT CONSULTANT

Primært mastergrad, men bachelor med riktig erfaring er
interessant. Som systemarkitekt vil du få ansvar for teknisk
design av løsninger og delta aktivt i utviklingsarbeidet. Det
er i hovedsak programvareløsninger, men kunnskap om hardware og/eller hardware nær programmering er en fordel.

Ønskelig med erfaring innen ett eller flere av områdene
energi, sikkerhet og helseteknologi. Du bør ha grunnleggende
teknisk forståelse/utdanning og kunne jobbe med å skape og
følge opp nye kunder (B2B). Internasjonal erfaring er fordel.

Primært bachelor men erfaring kan kompensere for utdanning. Vår supporttjeneste driver hovedsakelig 2. linje
support for våre kunders 1. linje support. Du må ha stor
teknisk forståelse for datasystemer, være systematisk og
analytisk samt være utadvendt og serviceinnstilt.

SYSTEM DEVELOPERS

SALES CONSULTANT

MANAGEMENT TRAINEE

Bachelor eller mastergrad. Hovedfokus på programvareutvikling. Kjennskap til programvareutvikling for innebygde
systemer er en fordel. Kunnskap om en eller flere av programmeringsspråkene Java, C++ og C# er et krav. Kjennskap
til skyløsninger og kommunikasjonsprotokoller er nødvendig.

Erfaring fra teknisk salg er ønskelig, kunnskap om tjenestebasert salg primært innen energi, sikkerhet eller helseteknologi. Du bør ha grunnleggende teknisk forståelse/
utdanning og kunne jobbe med å skape og følge opp nye
kunder (B2B).

Du er underveis til å bli, eller nylig har blitt siviløkonom,
ind.øk’er eller har annen relevant høyere utdanning. Du
har lyst til å arbeide med strategi, forretningsutvikling, salg,
marketing, kommunikasjon i et selskap i kraftig vekst med
høye ambisjoner. Du kan argumentere for evner og kompetanse i grensesnittet mellom teknologi og forretning.
Stillingen rapporterer til CEO og vil være en støtte for
selskapets øvrige management team.

HAR DU SPØRSMÅL ELLER ØNSKER Å SØKE? HENVEND DEG TIL:
Bjørn Svendsen: bjorn.svendsen@e2u.no
Tore Karlsen:
tore.karlsen@nxtech.no

mobil: +47 930 05 735 www.e2u.no/karriere
mobil: +47 958 30 047 www.nxtech.no/karriere

