
 Systemingeniør til Software og Satellite Operations 

 Vi  søger  en  glad  og  engageret  Systemingeniør  til  design  af  missions  software  og  operations/styring 
 af  vores  LEO  og  GEO  satellitter  i  rummet.  Jobbet  er  tilknyttet  Space  Inventors  hovedkontoret  i 
 Aalborg. 

 Hos  Space  Inventor  søger  vi  en  software-skarp  systemingeniør  til  at  indgå  i  vores  team  af 
 rumfartsingeniører.  Vi  arbejder  med  design  af  satellitter,  som  bygges  i  vores  produktionsfacilitet  i 
 Aalborg.  Vi  søger  en  ingeniør,  der  har  forståelse,  baggrund  og  interesse  indenfor  software, 
 softwareudvikling  og  for  satellit-udvikling  som  helhed.  I  processen  skal  du  arbejde  med  med  analyse, 
 design,  og  test  af  vores  satellitter,  der  udvikles  til  vore  internationale  kunder.  Der  vil  hovedsageligt 
 være  fokus  på  udvikling  af  missions  specifik  software  til  vores  satellitter  samt  at  være  operatør  på 
 vores  LEO  og  GEO  satellitter.  Har  du  en  baggrund  som  civilingeniør  med  kompetencer  indenfor 
 software,  elektronik  og  matematik  og  er  du  ikke  bange  for  at  lære  noget  nyt  ,  så  vil  vi  gerne  høre  fra 
 dig. 

 Om virksomheden 
 Space  Inventor  ApS  er  en  dansk  satellit-producent  af  mikro-  og  nanosatellitter  beliggende  i  Aalborg 
 og  København,  som  tilbyder  komplette  satellitter  og  missionsdesign,  såvel  som  enkelte 
 satellitmoduler/systemer.  Vores  kunder  befinder  sig  over  hele  kloden  og  vi  har  samarbejdspartnere 
 i  flere  lande,  så  vores  geografiske  berøringsflade  er  stor.  Space  Inventor  har  37  ansatte  som 
 fordeler sig på ingeniør-teamet, produktionen, samt salg og projektledelse. 

 Vi har udviklingsaktiviteter i Aalborg og København, og selve produktionen foretages i Aalborg. 

 Om stillingen 
 System-ingeniørens  opgaver  indebærer  berøring  med  mange  tekniske  fagområder  inden  for 
 satellit-udvikling.  Du  vil  indgå  i  det  tekniske  team  på  hovedkontoret  i  Aalborg  hvor  du  vil  tage  mere 
 fokus indenfor softwaredelen af systemingeniørens typiske arbejdsområde. 

 Satellit-udvikling indebærer: 
 ●  Tekniske budgetter for strømforbrug, masse, kommunikation, positionsbestemmelse; 
 ●  Udvikling, implementering og test at missionssoftware og satellite operations schemes. 
 ●  Generel  forståelse  for  mekanik,  elektronik  og  i  særdeleshed  SW,  samt  samspillet  mellem 

 disse; 
 ●  Deltagelse i interne såvel som eksterne tekniske møder; 
 ●  Dokumentation og tekniske beskrivelser. 
 ●  Integration og test af satellitter 
 ●  Operatør og styring af satellitter i rummet 

 Der  er  god  mulighed  for  at  præge  opgavernes  art  og  f.eks.  oparbejde  mere  ansvar  for  projekter 
 eller deltage i laboratoriearbejde ifm. integration og test-aktiviteter. 
 Der  er  plads  til  personlig  faglig  udvikling  på  all  de  nævnte  områder  i  samarbejde  med  andre 
 udviklere  og  ledelse  i  virksomheden.  I  det  hele  taget  tilstræbes  der  en  vedvarende  udvikling  og 
 videreuddannelse af medarbejderen. 

 Primære arbejdsopgaver: 
 -  Deltage  i  specifikation  og  design  af  delsystemer  til  satellitter  med  fokus  på  operations 

 software; 
 -  udvikling, test og verificering af missionsspecifik software til styring af satellitter 
 -  udføre operations på Space Inventors satelitter. 
 -  Bestemmelse  af  missions  specifikke  operationer  under  test  og  daglig  operation  af 

 satellitten; 



 Vi forestiller os, at du er 
 -  uddannet  ingeniør  eller  programmør  gerne  med  kompetencer  indenfor  software, 

 elektronik og kontrolsystemer 
 -  interesseret i dagligt arbejde med tekniske rumprojekter; 
 -  indstillet på at deltage i et projektteamet med givne aktiviteter, prioriteter og planer; 

 -  Ikke bange for at lære noget nyt. 
 -  indstillet på at arbejde med et engageret projektteam; 
 -  i  stand  til  at  arbejde  struktureret  og  målrettet  -  men  også  kunne  tænke-ud-af  boksen,  når 

 det er krævet ; 
 -  Mestrer engelsk i både skrift og tale; 

 Vi tilbyder 
 En fuldtidsstilling, hvor du kan få lov til at prøve kræfter med mange forskellige discipliner inden for 
 rumteknologien: 

 -  Et job i en spændende branche med en stor international berøringsflade; 
 -  At blive en del af en virksomhed i vækst, med gode muligheder for at præge din stilling og 

 de opgaver du varetager; 
 -  Gode kolleger og flere sociale arrangementer om året; 
 -  Sundhedsforsikring, kantineordning og andre personalegoder. 

 Vi indkalder til samtaler løbende og opstart er hurtigst muligt. 

 Sådan søger du 
 Er du interesseret i at søge stillingen bedes du sende ansøgning og CV til jobs@space-inventor.com 
 og venligst skrive “Systemingeniør” i overskriften. Har du spørgsmål til stillingen, virksomheden 
 eller noget helt tredje er du meget velkommen til at henvende dig på samme mailadresse og vi vil 
 vende tilbage med et svar hurtigst muligt. 
 Samtaler afholdes løbende til, den rette kandidat er fundet. Startdato aftales, men gerne med 
 opstart hurtigst muligt. 

 Vi ser frem til at modtage din ansøgning! 


