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HLEDÁME PROGRAMÁTORA
Hlavní pracovní náplň:




Programování jednočipových µ-procesorů (8, 16, 32 bit)
Programování PC
Správa IT

Požadavky:







Znalost programování v jazyce C (výhodou C++, C#, Java)
Orientace v problematice programování jednočipových µ-procesorů (8, 16, 32 bit)
Základní znalost programování FPGA
Orientace v problematice IT
Schopnost samostatně řešit problémy a přizpůsobit se situaci
Schopnost spolupracovat v projektovém týmu

Nabízíme:






Úvazek 0,5 až 1,0
Práci v mladém kolektivu na akademické půdě
Různorodou a zajímavou činnost
Možnost naučit se něco nového
Stravenky a v případě kvalitní práce odměny

Pracovní pozice je vhodná i pro studentky/studenty, absolventky/absolventy nebo
matky/otce na rodičovské dovolené. Praxi nepožadujeme, znalosti ano. Důležité je, abychom
získali do svého týmu člověka, na kterého se můžeme spolehnout, který se nebojí práce, rád
řeší nestandardní problémy a má pozitivní přístup k životu.

V případě zájmu o tuto pozici pište do 24.5.2013 na e-mail: radovlen@fel.cvut.cz.
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HLEDÁME ASISTENTKU/ASISTENTA
PRO KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKY
Hlavní pracovní náplň:





Komunikace se zákazníky (přes e-mail, telefon nebo osobně)
Přebírání podkladů a materiálu k zakázce od zákazníka
Předávání hotové práce zákazníkovi
Organizace průběhu zakázky (sledování stavu zakázky, komunikace s projektovým
týmem a odpovědným řešitelem zakázky, informování zákazníka o stavu zakázky,
informování odpovědného řešitele o aktuálních problémech a požadovaných
změnách, atd.)

Požadavky:





Schopnost samostatně řešit problémy a přizpůsobit se situaci
Komunikativnost a příjemné vystupování (i v písemné formě)
Znalost spisovné ČJ, znalost AJ pro styk se zákazníky
Kancelářská znalost PC

Nabízíme:






Úvazek 0,5 až 1,0
Práci v mladém kolektivu na akademické půdě
Různorodou a zajímavou činnost
Možnost naučit se něco nového
Stravenky a v případě kvalitní práce odměny

Pracovní pozice je vhodná i pro studentky/studenty, absolventky/absolventy nebo
matky/otce na rodičovské dovolené. Praxi nepožadujeme, vše potřebné Vás naučíme.
Důležité je, abychom získali do svého týmu člověka, na kterého se můžeme spolehnout,
který se nebojí práce, rád komunikuje s lidmi a má pozitivní přístup k životu.

V případě zájmu o tuto pozici pište do 24.5.2013 na e-mail: radovlen@fel.cvut.cz.

