NAM system, a.s. je předním českým výrobcem technologií pro monitorování a střežení stacionárních
a mobilních objektů. Pro naše oddělení vývoje zodpovědné za přípravu HW produktů k prodeji, hledáme
do týmu Testera/ku mikropočítačových aplikací na ověřování současných i nových produktů. Pozice je
především vhodná pro ty, kteří rádi objevují nové myšlenky a cíleně je převádějí do praxe.

NÁPLŇ PRÁCE

•
•
•
•
•
•
•

Tvorba testovacích scénářů
Analýza funkčnosti aplikací v zařízení
Provádění a vyhodnocování testů
Tvorba dokumentace k HW a SW pro provádění testů
Technická podpora produktů pro další oddělení
Návrh, údržba a automatizace testů
Návrh testovacích zařízení (HW + SW)

NABÍZÍME

•
•
•
•
•
•
•

Práci na hlavní pracovní poměr
Práci na dlouhodobých projektech
Flexibilní pracovní dobu
Kurzy anglického jazyka
Samostatnou tvůrčí práci
Příspěvek na stravování
Příjemné pracovní prostředí

POŽADAVKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VŠ/SŠ vzdělání
Schopnost týmové práce
Komunikační a organizační schopnosti
Analytické schopnosti
Znalost čtení elektronických a elektrotechnických schémat
Znalost práce s měřicí technikou
Min. 3 roky praxe v elektrotechnickém oboru
V případě VŠ možno i absolvent (tvůrčí schopnosti)
Znalost C++ výhodou

INFORMACE O POZICI

Místo výkonu práce:

Havířov – Prostřední Suchá

NAM system, a.s. je předním českým výrobcem technologií pro monitoring a střežení objektů.
Hledáme Konzultanta/ku zákaznické péče ONISYSTEM - GPS sledování a střežení vozidel pro jednoduché zpracování knihy jízd, pohybu a zabezpečení vozidel. Centrum zákaznické péče nepřetržitě
zákazníky,
zodpovídá
Chceteobsluhuje
se stát součástí
NAM
systemdotazy
týmu?a vyřizuje požadavky.
Tato
pozice
je
příležitostí
pro
ty,
kteří
se chtějí
zdokonalit
v komunikaci.
Pokud ano, zašlete svůj životopis, motivační
dopis
a vyplněný
dotazník (najdete jej na webu
www.nam.cz v sekci Kariéra) na e-mail jan.nemec@nam.cz nebo zavolejte na tel.: 596 531 140.
Nezapomeňte uvést, o jakou pracovní pozici máte zájem. Oceníme, pokud přiložíte i aktuální fotografii. Lépe si na vás vzpomeneme při vyhodnocování výběrových řízení.
Ve své žádosti uveďte
Zasláním svého životopisu a dotazníku souhlasím s tím, aby NAM system, a.s., zpracovával mnou
poskytnuté osobní údaje pro účely přijetí do zaměstnání, personální činnosti, pro splnění povinností
uložených zákonem a pro účely u zaměstnavatele obvyklé, a to po dobu dvou let od konání výběrového řízení. Uchazeč prohlašuje, že o zpracování osobních údajů a právech s tím spojených byl ve
smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 31 zákoníku práce řádně informován.
Těšíme se na setkání s Vámi!

