AI Developer till Seavus Stockholm

Seavus DNA-division letar efter utvecklare med erfarenhet av eller stort intresse för
Artificiell Intelligens.
Just nu jobbar vi i kundprojekt med teknologier och tekniker som TensorFlow, Keras, BILSTM-CRF, Word2Vec/GloVe, Gazetteer, Word/character spatial CNN, Deep Neural
Network (Bag-Of-Word approach), Stemming/Lemmatization, ML-Thesaurus, Ensemble
Voting, Levenshtein Distance och Collaborative Filtering.
Du har kanske erfarenhet av ovanstående men du behöver ha en väldigt stark drift att
lära dig nya saker och kombinera det med det du redan kan. Vi undersöker outforskat
territorium och vi vill att du ska vara aktiv i detta. Du behöver också vara pragmatisk och
fokuserad på att lösa de kommande uppgifterna på ett bra sätt.
Du ska kunna analysera och visualisera komplexa uppgifter, strukturer och kopplingar
men måste också kunna förklara desamma på ett sätt och en nivå som är lämplig för
situationen. Vi jobbar alltid väldigt nära våra kunder så att träffa dem är en vital del av
våra projekt och du behöver såklart ha tillräckliga kunskaper för att kunna jacka in i
deras tekniska infrastruktur. Erfarenhet av att jobba med API:er, webbtjänster och andra
integrationer är såklart välmeriterande.
Vi jobbar för det mesta i scrum men strävar rent generellt att alltid jobba agilt. För
tillfället fokuserar vi på .Net och Python men andra teknologier kan självklart komma att
inkluderas framöver. Seavusgruppen jobbar med alla tillgängliga tekniker och en del av
våra team sträcker sig över flera länder medan andra är mer lokala. Vi älskar att dela
med oss av våra kunskaper både inom och mellan teamen.
Om Seavus
Seavus är ett mjukvaruutvecklings- och konsultföretag med över 900 anställda varav
100 personer baserade i Sverige. Seavus är verksamma med 17 kontor i Europa och
Nord Amerika samt R&D center i Sydöstra Europa. Vi arbetar inom flertalet sektorer där
det erbjuds IT-konsulttjänster, Software development, Managed Services, Outsourcing
och Embedded till primärt Bank & Finans, Telekom, Manufacturing, Gaming and
Healthcare kunder.

