OM FÖRETAGET
PE Accounting är ett kunskapsbaserat företag som är helt beroende av
medarbetares individuella engagemang och kunskap. Oavsett om du
arbetar som utvecklare, redovisningskonsult eller säljare kommer du att
vara en del av vår ständiga utveckling. För oss är det viktigare att du vågar
ställa frågorna som ingen tidigare ställt, framför att söka lösningen. Det är
så vi hela tiden driver utvecklingen framåt och hittar effektivare processer.
Hos oss finns inte utrymme för rädslan att misslyckas.
Står du inför att skriva ditt examensarbete och är intresserad av ett
spännande uppdrag?
Vi på PE är alltid nyfikna på hur vi kan finna samarbeten med er som
studerar!
Projektet
Bokföring och redovisning digitaliseras och automatiseras i allt snabbare
takt. PE Accounting leder den utvecklingen då vi i över fem år har levererat
en helt digitaliserad och automatiserad lösning till våra kunder. Nästa steg i
utvecklingen är att utvärdera hur ett självlärande system tolka, klassificera
och kontera bokföringsunderlagen.
Arbetet skulle bestå i att undervärdera olika tekniker och tjänster inom
Artificiell Intelligens och sedan ta fram en prototyp baserad på vår egen
data som skulle gå att integrera i vår tjänst.
Arbetet är lämpat för 1-2 studenter och ett arvode utgår vid leverans av en
lyckad prototyp.
Du/ni behöver lägga minst 8 veckors engagemang i det projekt vi efterlyser
hjälp till, upplägget kan delvis formas utefter den/dem vi väljer att ta in.

KVALIFIKATIONER
Vårt önskemål är att du läser någon av dina sista terminer (minst 6e) på
programmet för Systemvetare, Civilingenjör inriktning Datateknik eller
motsvarande.
Vi på PE programmerar i Java, en fördel är om du har erfarenhet och
kunskap i detta. Gruppen är mycket erfaren och vi erbjuder en stimulerande
miljö bland kompetenta utvecklare.
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På PE finns sedan möjligheter till fortsatt utveckling både under och efter
studierna.
Vi ser fram emot att höra mer om dig och dina förväntningar- Välkommen
med Din ansökan så snart som möjligt!
Ansök via www.accounting.pe/karriar - ”Exjobb”
För frågor eller liknande; elin.jerklind@accounting.pe
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