
Student och dags att skriva exjobb 2022?
Gör det tillsammans med oss på Tactel!
Hos oss kan du göra exjobb med tekniskt fokus på innovativa digitala lösningar som gör livet enklare
för människor. Tactel har sedan 2015 varit en del av Panasonic Avionics, ett företag som arbetar
med underhållnings- och kommunikationslösningar för flygbolag över hela världen.

Exempel på områden tidigare exjobbare inom UX och utveckling har fokuserat på:

● Smart Personalization: Hur man med machine learning/AI och enstaka smarta
frågor + hur kan man anpassa ett Inflight Entertainment System
(underhållningssystem) till att bättre passa en flygpassagerares profil.

● Customer Satisfaction: När och hur bör man fånga upp kundnöjdhet på hotell
genom en app.

● Ideellt engagemang i Sverige: App-koncept för att förenkla samverkan mellan
ideella organisationer och frivilliga privatpersoner och skapa en lägre digital tröskel
med en bredare inkörsport till ideella engagemang i Sverige.

● Utveckling av prototyp: En prototyp som skulle ta hänsyn till olika kulturers visuella
och praktiska behov i tekniska gränssnitt (användartester av prototyp på användare
från flera olika kontinenter).

Till vårterminen 2022 söker vi exjobbare som vill prova på nya tekniska utmaningar inom
gametech-delen i Inflight Entertainment System (underhållningssystem) ombord på flyg.
Exempel på exjobb kan vara:

● Hur kan man skapa vågskvalp på en kartlösning
● Hur man kan få flygplanen i 3D att röra sig mer trovärdigt på en kartlösning
● Utforska och koda en prototyp av ett multi-passenger spel
● Hur kan man använda en 3D motor till att visualisera väder och mat i ett

underhållningssystem

...listan är lång och möjligheterna är många. Efter ömsesidig dialog bestämmer vi ämne för
exjobbet utefter de områden vi jobbar inom och era önskemål och intressen.

Vi på Tactel gillar teamwork, och tror att man har större möjlighet att gå den där extra milen
om man jobbar tillsammans, och därför samarbetar vi allra helst med studenter som gör
exjobb i par. Vi ser även exjobb som ett utmärkt tillfälle att lära känna dig och din
exjobbspartner lite bättre för eventuell framtida anställning.

Låter det intressant? Tveka då inte att skicka in en ansökan innehållande CV och en kort
beskrivning av intresseområde och eventuella tankar och idéer kring exjobbet. Är ni två? Då
räcker det med att ni skickar in en gemensam ansökan med beskrivning och bådas CV.

Ansök via jobs.tactel.se


