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Frontend-utvecklare till Agtech-startup sökes! 
Brinner du för att bygga användarvänliga och innovativa appar och vill vara med i ett 

innovativt startup som löser några av vårt samhälles största utmaningar inom miljö, klimat och 

matproduktion? Då passar du som Javascript-utvecklare hos AgriOpt, sök idag! 

Om oss 
AgriOpt AB utvecklar en molnbaserad digital assistent som hjälper lantbrukare att bedriva en 

lönsam, resurseffektiv och hållbar växtodling. Vår assistent kombinerar lantbrukarnas egna 

erfarenheter med lantbruksdata och artificiell intelligens för att leverera skräddarsydda 

beslutsunderlag för varje enskilt fält. Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att 

tillgängliggöra kraftfull teknologi till alla lantbrukare både i Sverige och globalt! Detta för att 

maximera ekonomisk lönsamhet och minimera påverkan på klimat och miljö. 

AgriOpt AB grundades i februari 2018 och har idag en prototyp som testas i pilotprojekt 

tillsammans med lantbrukare i Östergötland. Vi är medlem i företagsinkubatorn LEAD i 

Mjärdevi Science Park och får finansiellt stöd från bland annat LiU Innovation och Vinnova. 

Vem söker vi? 
Vi söker en ambitiös, nyfiken och engagerad frontend-utvecklare som gillar utmaningen att 

arbeta i ett startup-bolag och samtidigt vill lösa några av samhällets största utmaningar 

tillsammans med oss. Som person är du ansvarstagande, tar egna initiativ och har förmåga att 

tänka långsiktigt samt se kundens behov. Du har erfarenhet av att utveckla mobil- och 

webbappar i Javascript med hjälp av React/Redux och molnplattformar såsom Firebase inom 

industri eller open source-projekt. 

Andra erfarenheter som är meriterande, men inte ett krav, är: 

• Programmering i Python, C/C++ eller R 

• Datavisualisering, signal- och bildbehanding, AI eller spartiell statistik 

• Kunskap om lantbruksbranschen 

• Engagemang i föreningar och/eller idrottande i lagsporter 

Vad erbjuder vi? 
Vi kan erbjuda dig en stimulerande, prestigelös och utvecklande arbetsmiljö där du får en 

möjlighet att bidra till ett mer socialt, klimat- och miljömässigt hållbart samhälle. Du får även 

vara med på bolagsresan från en första prototyp till en internationellt skalbar tjänst som 

skapar värde både för lantbrukare och samhället. 

Arbetsplats och arbetstid är flexibel men helst ser vi att arbetsorten är Stockholm eller 

Linköping samt att du arbetar heltid. 

Låter detta intressant? 
Tveka i så fall inte att skicka in din intresseanmälan och CV till isak.nielsen@agriopt.se eller 

kom förbi vårt kontor på Teknikringen 7 för en kaffe och mer information! 

Varmt välkommen! 

Isak Nielsen 

VD och medgrundare 
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