
Frontendutvecklare
till Tenstar Simulation i Falun

Vi letar vi efter dig som går igång på morgondagens 
häftigaste teknik och vill arbeta i ett snabbväxande 
företag. Vi söker dig som brinner för Frontendutveckling 
och som har ett intresse av 3D-visualisering. Vill du 
delta i produktutvecklingsteamet och leverera coola 
och verklighetstrogna användarupplevelser? 

Tenstar Simulation har en uttalad vision att förbättra 
världen. Detta gör vi varje dag genom att utveckla och 
leverera simulatorer för utbildning, som används av såväl 
skolor som utbildningsföretag och maskintillverkare 
över hela världen. Våra simulatorer skapar en säker 
och effektiv övningsmiljö för blivande maskinförare. 
Simulatorer minskar dessutom utsläppen och bidrar till 
att utbilda bättre förare. Vi ett företag som drivs av stor 
framåtanda. Vi arbetar agilt och testdrivet och vill alltid 
ligga i branschens yttersta framkant. Detta gör vi genom 
att använda moderna utvecklingsverktyg och hårdvara i 
våra produkter (VR-teknik etc) kombinerat med ett stort 
fokus på framtiden.

Hos Tenstar erbjuds du en varierad tjänst där 
du får möjlighet att bidra inom de fält där du 
har just dina specialintressen. Du kommer att 
ingå i produktutvecklingsteamet där din nisch är 
Frontendutveckling. Detta innebär bla. att omvandla 
grafisk layout till CSS/HTML eller att implementera 
webbaserade användargränssnitt. Du kommer även att 
arbeta nära Backend och få utrymme för din kreativitet.

• Har en eftergymnasial utbildning inom programmering 
eller helt enkelt är självlärd inom området. Vi ser att 
du har de grundläggande kunskaperna inom frontend-
utveckling och intresset att lära dig mer!

• Har goda kunskaper i HTML5, CSS, Javascript och 
WebAPI

• Har goda kunskaper i svenska och engelska då 
kommunikationen sker på båda språken

• Har ett intresse av- och en nyfikenhet inför exempelvis 
UX-design, spelutveckling eller 3D-visualisering

• Det är meriterande om du har erfarenhet av en liknande   
roll sedan tidigare

Som person är du prestigelös. Du är ödmjuk inför det 
arbete du utför och är inte rädd för att ta hjälp av dina 
kollegor eller bolla en utmaning du ställs inför. Du tycker 
om att arbeta resultatinriktat med stort fokus på att 
göra skillnad och skapa förändring hos slutkunden. I det 
team du kommer till finns en härlig nivå av ”nörderi” 
och självklart vill vi att även du skall brinna för teknik 
och programmering. Du kommer till en arbetsplats där 
kreativitet och egna initiativ står högt på agendan och av den 
anledningen är det viktigt att du är en person som vill vara 
med och bidra, såväl till god stämning som goda resultat.

Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Falun
Skicka ansökan till job@tenstarsimulation.com
Frågor: Christian Döbeln +46 707 10 24 34
www.tenstarsimulation.com

OM TJÄNSTEN

ARBETSUPPGIFTER

VI SÖKER DIG SOM

ÖVRIG INFORMATION


