Vývojový inženýr/ka programátor/ka embedded systémů

Pracuješ rád s mikrokontrolery? Baví tě programování embedded zařízení? Přemýšlíš, jak má zařízení
pracovat a jaké funkce má uživateli přinést? Pak hledáme právě tebe.
NAM system, a.s. je předním českým výrobcem technologií pro monitorování a střežení stacionárních
a mobilních objektů. Pro naše oddělení vývoje zodpovědné za návrh a tvorbu HW produktů k prodeji
hledáme do týmu programátora/ku embedded systémů.
Máš-li chuť navrhovat nové produkty pro monitorování vozidel, strojů, osob a dalších mobilních objektů,
hledáme právě tebe.
CO TĚ U NÁS ČEKÁ?

•
•
•
•
•
•

Intenzivně budeš vymýšlet, jak má zařízení fungovat, aby bylo uživateli užitečné.
Navrženou koncepci následně rozpracuješ do bloků.
Vymyšlené bloky budeš programovat v C/C++.
Nedílnou součástí tvé práce bude ověření funkčnosti naprogramovaných bloků.
Pro předání zařízení kolegovi na testy budeš vypracovávat SW dokumentaci.
Můžeš se těšit na práci s mikrokontrolery s jádrem ARM (Cortex M0-M3)

CO OD TEBE OČEKÁVÁME?

•
•
•
•

Pro nás jsou důležité tvé znalosti a zkušenosti. Bylo by zajímavé dozvědět se o tvých předchozích
projektech.
Většina našich projektů se velmi úzce týká HW a jeho vazby na okolí. Budeš proto rovněž programovat
interní periférie mikrokontrolerů.
Běžnou součástí tvé práce budou konzultace s kolegy, kteří navrhují HW. Je proto důležité, abys uměl
HW pochopit. Práci s elektronickými schématy tě naučíme.
Spousta nápadů, jak věci řešit, bude přicházet od obchodníků. Jejich řeč je jiná než řeč techniků,
ale společně se vždy domluvíme. Důležitá bude komunikace.

ČEHO SPOLEČNĚ DOSÁHNEME?

•
•
•
•

Díky ochotě kolegů se velmi rychle dozvíš podrobnosti o současném portfoliu výrobků.
Získáš znalosti našeho jedinečného řešení sledování mobilních ale i stacionárních objektů.
Tvé dosavadní zkušenosti nás posunou dál v tuto chvíli již velmi rozsáhlém projektu sledovacích
embedded zařízení.
Práce tě musí především bavit.

NABÍZÍME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práci na hlavní pracovní poměr
Práci na dlouhodobých projektech
Flexibilní pracovní dobu
Samostatnou tvůrčí práci
Kurzy anglického jazyka
Vzdělávací kurzy
Sleva na firemní výrobky/služby
Příspěvek na stravování
Příjemné pracovní prostředí
Relaxaci ve firemním krytém bazénu
Zkušený kolektiv
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INFORMACE O POZICI
Požadované vzdělání
Místo pracoviště:
Mzda:

Vysokoškolské
Havířov – Prostřední Suchá
30 000 - 50 000 Kč/měsíc

Chcete se stát součástí NAM system týmu?
Pokud ano, zašlete svůj životopis spolu s vyplněným dotazníkem (najdete jej na webu www.nam.cz
v sekci Kariéra) na e-mail prace@nam.cz a uveďte, o jakou pracovní pozici máte zájem. Kontaktní
osobou je Ivana Bubníková, tel.: 553 036 711. Oceníme, pokud přiložíte i aktuální fotografii. Lépe si
na vás vzpomeneme při vyhodnocování výběrových řízení.
Ve Vaší 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!
KONTAKTNÍ INFORMACE
NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Tel.: +420 553 036 711
GSM.: +420 602 430 211
Email: info@nam.cz
www.nam.cz
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