
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknik är kul! Men vi hinner inte med allt själva och behöver fylla på 
med kompetenser vi delvis saknar. 
 
Vi söker därför någon som vill jobba med fysik, teknisk akustik 
och vibrationer  
 
På Acosense kommer du arbeta med en unik teknologi som bygger på att skapa 
och detektera vibrationer samt analysera hur de påverkas av bland annat 
processförändringar, vätskors egenskaper och då vibrationerna övergår mellan 
olika medier. I normalfallet arbetar vi med processer inom industrin vilket innebär 
vätskor i rör och tankar samt många okända variabler.  
 
Vi söker därför dig som vill jobba med 

- teknisk akustik och vibrationer 
- att utforska de grundläggande sambanden mellan vibrationer och 

egenskaper i till exempel vätskor 
- planera, genomföra och analysera experiment. 

 
Vi tror att du 

- är bekväm med att arbeta med något unikt, där inga facit finns 
- har erfarenhet från teknisk akustik 
- har en teknisk examen inom relevant område. 

 
I rollen kommer man, tillsammans med befintlig personal, vara specialist inom 
fysiken bakom hur vi extraherar information från processer och vätskor. Tjänsten 
utgår från Acosense kontor på Stampgatan 20A i Göteborg.  
 
Sök senast 6 oktober genom att skicka CV och personligt brev till 
jobs@acosense.com. 
 
 
Om Acosense 
 

Acosense analyserar processavsnitt och vätskor med syfte att undvika oönskade 
processlägen samt optimera processer inom industrin. Optimering kan till exempel 
vara i form av energieffektivisering, högre råvaruutnyttjande, lägre 
kemikalieanvändning eller jämnare och högre kvalité. Grunden i Acosense plattform 
är analys av akustisk data och i och med den unika hårdvaran kan Acosense 
extrahera information från processer på ett helt nytt sätt. 
 

Acosense står inför en spännande tid där vi under 2020 kommer driva flera olika 
projekt parallellt med all försäljning och driftsättning av installationer.  
 

Vi expanderar både vad gäller teamet och vårt erbjudande mot kund och som en 
del av Acosense kommer man vara med och bygga ett större - men precis lika 
roligt och personligt - bolag! 
 

En presentation av bolaget kan du se här: https://youtu.be/9qlXmZJA97c 


