Erfaren Optikingeniør
til ung entusiastisk virksomhed
Om virksomheden
O-pen MMI producerer innovative løsninger bygget på vores egen teknologi, der kan
forvandle enhver optisk overflade til en aktiv og passiv touch screen i høj opløsning.
Som eksempler kan nævnes håndholdte mobildisplays, computerskærme, eller
potentielt endda vinduer eller glasvægge.
Virksomheden arbejder for tiden med flere verdensomspændende producenter af
industrielle displays og andet tilbehør, der alle tiltales af O-pen MMI’s evne til at
inkorporere mange features i en robust og billig løsning, der nemt kan implementeres
i en stor produktion.
Stillingen
O-pen udvider sin optik-gruppe og søger derfor en erfaren optikingeniør til udvikling
af vores første generation touch screens. Du vil komme til at spille en central rolle i et
dedikeret, lille team af udviklere med stor indflydelse på firmaets succes. Efterhånden
som firmaet vokser over de næste år, vil du opleve mange muligheder for personlig
udvikling.
Jobbet indebærer:
• Design, konstruktion og test af optiske og opto-elektroniske delsystemer.
• Dokumentation af dine designs og tests.
• Planlægning og gennemførelse af generel karakterisering af delsystemer.
• Identificering og indkøb af komponenter og testudstyr.
Kvalifikationer
Vi forestiller os at du har en ingeniør-grad eller lignende inden for optik eller optoelektronik, og at du har mange års erfaring med at arbejde i et optisk laboratorium;
helst med opto-elektronik såsom LED’er og CMOS/CCD detektorer.
Du har en god, bred forståelse af klassisk optik, gode analytiske evner til at analysere
data, du er selvkørende og har erfaring med udvikling af produkter til produktion. Du
er en afslutter – der får tingene gjort.
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Vi tilbyder
O-pen blev grundlagt i 2003 og fik en større investering i 2005. Til efteråret 2006
forventer vi at lancere vores første generation af optiske touch screens. Sammen med
planlagte nye produktudvidelser og nye generationer af touch screen teknologier,
forventer vi at vores teknologi kan tage en stor del af det hastigt voksende marked for
touch screens. Som ingeniør hos O-pen vil du blive en del af fødslen og væksten af
denne spændende ny teknologi.
Recruiters er vores rekrutteringspartner på denne opgave, og hvis du har nogle
spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte Henriette Ølgaard på
ho@recruiters.dk, eller telefonisk på +45 33 17 98 98.
Send din ansøgning, mærket ”Optikingeniør”, til ho@recruiters.dk, snarest muligt.
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