
 

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se vývojářem embedded systémů 

NAM system, a.s. je předním českým výrobcem a dodavatelem technologií pro monitorování a střežení 
stacionárních i mobilních objektů. Jsme společnost s více než 30letou historií a v našich týmech pracuje kolem 
100 zaměstnanců. Do svého vývojového týmu pro divizi NAM technology hledáme vývojáře, který bude 
navrhovat nové moderní komunikátory pro sběr dat ze zabezpečovacích, požárních a technologických zařízení 
na objektech a jejich bezpečný přenos na monitorovací centra. Rovněž bude navrhovat detektory určené 
pro monitorování nebo zabezpečení budov a mobilních objektů. Jedná se o samostatnou práci v malém týmu, 
který se věnuje těmto produktům: www.helplivi.cz a www.1box.cz. 

 

CO VÁS U NÁS ČEKÁ 

 Seznámení s našimi produkty – s jejich softwarovou i hardwarovou částí  

 Spolupráce se naším vývojářem, který vám předá zkušenosti a znalosti, abyste se dobře zorientovali 

 Programování v C nebo C++ 

 Práce s mikrokontrolery  

a s periferními zařízeními jako GPS, rádiové moduly, modemy mobilních sítí (NB-IoT), akcelerometry, 
BT moduly a mnoha dalšími 

 

NAŠE OČEKÁVÁNÍ 

 VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru (elektrotechnika, mechatronika) 

 znalost prostředí LINUX vítána 

 samostatnost při vývojové práci a sdílnost při spolupráci s kolegy 

 Ochotu učit se 

 dobrá komunikace při konzultacích s kolegy (práci s elektronickými schématy vás naučíme) 

 Koncepční myšlení a nadšení pro naše projekty 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT 

 práci na konkrétních vývojových projektech 

 smysluplnou práci na dlouhodobých plánech v lokální české firmě 

 příjemné pracovní prostředí vhodné pro práci vývojářů (menší kanceláře) 

 flexibilní pracovní dobu s možností home office 

 5 týdnů dovolené + 2 dny sick day 

 možnosti dalšího vzdělávání včetně kurzů anglického jazyka na pracovišti 

 příspěvek na stravování 

 využívání firemního krytého bazénu 

 

 

Chcete se stát součástí NAM system týmu?  
 
Pokud ano, zašlete svůj životopis na e-mail barbora.bialonczyk@nam.cz. Kontaktní osobou je Barbora 
Bialonczyk, tel.: +420 732 547 397. Oceníme, pokud přiložíte i aktuální fotografii. Lépe si na vás vzpomeneme 
při vyhodnocování výběrových řízení. 
 
 

 

 

 

Vývojář embedded systémů 

http://www.helplivi.cz/
http://www.1box.cz/

