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SICK IVP i Linköping utvecklar lösningar inom Machine Vision för industriell produktion och 
kvalitetsavsyning. Med vår unika 3D-kamerateknologi och programvara i världsklass för bildanalys är 
vi ett av de ledande företagen på området. Vi är ett kompetenscenter för Vision i det internationella 
sensorföretaget SICK med forskning, produktutveckling, produktledning och marknadsföring.  
Vi är för närvarande 75 anställda och finns i Mjärdevi Science Park, Linköping  

 
 

Sommarjobb: Visuella tester för 3D-kameror 
 
Hos oss på SICK IVP är mottot att vi ska bygga världens bästa lösningar inom Machine 
Vision. Vi ställer höga krav på oss själva och vi hjälps åt för att vi ska nå bästa möjliga 
resultat. Vi erbjuder dig engagerade och hängivna kollegor, spännande tekniska utmaningar, 
ett stimulerande internationellt samarbetsklimat och en kultur som genomsyras av frihet 
under ansvar. Tillsammans strävar vi efter att ha en bra balans mellan arbete och fritid, vilket 
skapat en arbetsmiljö vi vunnit flera utmärkelser för. 
 
Sommarjobbet går ut på att förbättra och utöka befintliga visuella tester för våra 3D-kameror. 
I vårt testlabb har vi ett antal 3D-kameror där vi ständigt kör regressionstester. En del av 
testerna är visuella tester, dvs. kamerorna har en Android-tablet framför sig som kan visa 
testbilder. Ett testfall visar typisk en bild, sen kör kameran någon form av mätning och 
resultatet analyseras. Jobbet går ut på att definiera och utveckla visuella testfall.   
 
Handledning sker av erfarna utvecklare i 3D kamera-teamet. 
 
Förkunskapskrav: Du har erfarenhet av programmering i Java och ett intresse för 
programmering i allmänhet. Kunskap inom grundläggande bildbehandling är nyttigt. För att 
lyckas bör du ha ett driv och en vilja att ta dig fram på egen hand. 
 
Tid: Juni – Augusti 
 
Har du frågor kring sommarjobbet kan du maila Johan Melander på 
johan.melander@sick.se. 
 
Du skickar in din ansökan före sista februari till vår personalchef på mikael.sundh@sick.se 
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