
Tenstar Simulation söker växer och söker

Erfaren 3D grafiker  

TENSTAR SIMULATION AB utvecklar och säljer simulatorbaserade utbild-
ningsverktyg för maskiner och fordon. Våra produkter främjar en bättre miljö, 
en säkrare arbetsplats, större möjligheter för studenter att öva och en mer 
kostnadseffektiv utbildning. Bolagets huvudkontor ligger i Tanumshede.

VI VILL ATT DU HAR:

• Good knowledge about writing optimized code  
  for 3D graphics, networking and rigid physics  
  simulations. 

• Familiarity with profiling and debugging low level 
   graphics code.

• Familiarity with writing embedded software and 
   implementing support for new hardware.
 

• Good knowledge about level design, AI scripting, 
   progress and achievement tracking
 
•  Erfarenhet av spelutveckling eller visualisering

•  Ingenjörsutbildning eller motsvarande 
•  Goda kunskaper i C++ och / eller .NET/C# 

•  Goda kunskaper i Autodesk Maya och  
    Adobe photoshop 

•  Portfolio som visar modellering- samt  
   texturerings-färdighet, helst med “real-world  
   relevance”- modeller 

•  Stort plus om du även har erfarenhet av  
   2D grafik inom interaktion och gränssnitt
 
 

MERITERANDE OM DU HAR ERFARENHET AV: 

• Testdriven utveckling och automatiserade tester
• Agil systemutveckling

Tenstar Simulation arbetar med utveckling av utbild-
ningssimulatorer för skolor och utbildningsföretag. Hos 
oss går ingenjörskompetenser och spelutveckling hand 
i hand och du får vara med att ta fram state of the art 
applikationer för morgondagens simuleringsteknik. 

Vi är inne i en expansiv fas och är  intressserade av 
duktiga  programmerare. Vårt huvudkontor finns i 
Tanumshede där några av våra utvecklare finns samt 
ett utvecklarteam som finns i Falun. 
 
Vi erbjuder ett varierat jobb i ett trevligt och erfaret 
team med extrem kompetens i högspecialiserad och ena-
stående utvecklingsmiljö där du har unika möjligheter att 
utveckla framtidens utbildningsteknik via simulatorer.
 
Vi tror du är en driven lagspelare som ständigt vill för-
bättra dina kunskaper och dina prestationer. 
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Har du relevant utbildning och erfarenhet är du  
välkommen att kontakta Christian Döbeln,  
Operativ Chef, tel. 0707-102434,  
mail: christian.dobeln@tenstarsimulation.com 


