
 

 

 

 

Embedded Softwareudvikler 

 

Vi har travlt og søger en medarbejder med erfaring i udvikling af embedded 

software. 

 

GCM A/S er producent og underleverandør til flere brancheførende danske virksomheder. 

Vi oplever stor efterspørgsel, som medfører flere udviklingsprojekter, og vi søger derfor en 

engageret medarbejder, som kommer til at indgå i et stærkt team. 

 

Om jobbet 

Vi søger en kollega til vores team af ingeniører, der står for at løse nuværende og nye 

udviklingsprojekter. Til nyudvikling af egne motorstyringer, søger vi en softwareudvikler, 

der har bred erfaring med programmering af mikroprocessorbaserede systemer. Du vil få 

stor indflydelse på projektet, og vil sammen med teamet definere udviklingen af produktet. 

Derudover vil der være opgaver med programmering og dimensionering af kundeløsninger 

i forbindelse med vores standard motorcontroller. 

 

Om dig 

Du er en person, der trives med en uformel omgangstone, er imødekommende og har et 

godt humør. Du har et højt drive og er interesseret i løbende at udfordre dig selv. 

Du er god til at kommunikere og brænder for at give kollegaer, kunder og 

samarbejdspartnere en god service og oplevelse. Du har en dybdegående forståelse for 

embedded software, der gør dig i stand til også at indgå som sparringspartner. 

Vi forventer, at du: 

• Har erfaring med C/C++ programmering 

• Kendskab til low level driver udvikling 

• Har erfaring med software arkitektur 

Det er en fordel hvis du har erfaring med udvikling af motorstyringer til BLDC motorer. 

 



 

 

 

 

 

Vi tilbyder 

Et job i en mindre virksomhed, hvor du kan sætte dit præg på arbejdskulturen og 

opgaverne. Der er plads til både faglig og personlig udvikling. Vi har en uformel 

omgangstone, en flad organisation og et godt sammenhold. 

Ansøg nu og bliv en del af en organisation, hvor du kan gøre en forskel! 

 

Ansøgning 

Er du interesseret i denne stilling, bedes du sende din ansøgning med CV samt relevante 

bilag til bd@gearcentralen.dk senest 3/3-2023. 

Vi indkalder løbende til samtaler, indtil den rette kandidat er fundet. Søg derfor gerne 

hurtigst muligt, hvis stillingen lyder som noget for dig.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bjørn Davidsen på tlf. 74 42 18 64. 

 

 

Om GCM A/S 

GCM – Gearcentralen Micmotor A/S er en ingeniør-, udviklings-, produktions- og 

handelsvirksomhed med mere end 35 års erfaring inden for udvikling, design og 

produktion af kundespecifikke mekatronikløsninger med elmotorer, gear og styringer. 

GCM A/S blev grundlagt i 1986 i Sønderborg, hvor vi også befinder os i dag med 

hovedkontor, udviklingsafdeling, lagerfaciliteter og produktion. Vi har et stort sortiment 

af standardprodukter fra vores mange agenturer, men vores ekspertise går især på at 

levere og producere kundetilpassede løsninger og deltage i udviklingsprojekter, hvor der 

tages udgangspunkt i kundens konkrete behov. Vi er dermed gået fra at være en handels-

virksomhed til i højere grad selv at udvikle og producere løsninger til vores kunder. 

Vores kundeportefølje består af store og små danske virksomheder inden for forskellige 

brancher og markeder. Vores mangeårige ekspertise gør os til den ideelle samarbejds-

partner på netop deres udviklingsprojekt, og vi er med under hele forløbet fra idé til færdigt 

produkt.  

Læs mere om GCM på www.gearcentralen.dk 
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