
Práce v AI
Pracujeme na projektech,
ve kterých se uplatňují nejnovější
poznatky z oblasti strojového učení
a umělé inteligence.

Mezi naše klienty patří renomované
firmy jako jsou například Toyota,
Seznam, Tattile, Nielsen-
Admosphere, i respektované
organizace jako jsou EUROPOL,
SDAT/DCPJ France, ÚOOZ a další.

Nabízíme:
Zajímavou práci
Přátelskou atmosféru
Výjimečné pracovní prostředí
Spolupráci s univerzitami

Napiště na

career@eyedea.cz

www.eyedea.cz

Talentovaní a motivovaní lidé se
u nás neztratí. Zajistěte si práci
již během studia!

ZAJÍMÁ VÁS UMĚLÁ INTELIGENCE A POČÍTAČOVÉ VIDĚNÍ?
POJĎTE PRACOVAT K NÁM!



 

 

 

 

C/C++ developer pro počítačové vidění 

Zajímá vás umělá inteligence, strojové učení nebo počítačové vidění? Přidejte se k nám. 
Pracujeme na projektech, ve kterých se uplatňují nejnovější poznatky z oblasti strojového 
učení a umělé inteligence. Mezi naše klienty patří renomované tuzemské i nadnárodní firmy, 
jako jsou například Seznam, Toyota, Nielsen-Admosphere, Tattile i respektované státní 
organizace, jako je EUROPOL, SDAT/DCPJ France, NCOZ a další. Výsledky naší práce mají 
celospolečenský dosah v mezinárodním kontextu. 

Co vás čeká 

• Vývoj softwarových aplikací pro pokročilou analýzu obrazu, ve kterých se uplatňují 
technologie umělé inteligence a strojového učení. 

• Implementace algoritmů pro zpracovávání obrazu v reálném čase. 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít 

• Programování v C/C++ 

Výhodou bude, pokud budete mít zkušenosti 

• s návrhem GUI 
• s SQL databázovými systémy 
• s počítačovým viděním a strojovým učením 
• s Windows a Linux 

Co vám můžeme nabídnout 

• přátelskou atmosféru 
• výjimečné pracovní prostředí 
• pracovní výhody (flexibilní pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 3 sick days a další) 
• spolupráci s univerzitami 

 

Napište na CAREER@EYEDEA.CZ.  
Více o nás na  www.eyedea.cz. 



 

 

 

 

Administrátor obrazových dat 

Zajímá vás umělá inteligence, strojové učení nebo počítačové vidění? Přidejte se k nám. 
Pracujeme na projektech, ve kterých se uplatňují nejnovější poznatky z oblasti strojového 
učení a umělé inteligence. Mezi naše klienty patří renomované tuzemské i nadnárodní firmy, 
jako jsou například Seznam, Toyota, Nielsen-Admosphere, Tattile i respektované státní 
organizace, jako je EUROPOL, SDAT/DCPJ France, NCOZ a další. Výsledky naší práce mají 
celospolečenský dosah v mezinárodním kontextu. 

Co vás čeká 

• Vývoj softwarových nástrojů pro správu a manuální anotaci obrazových dat. 
• Organizace a správa obrazových sad určených pro strojové učení. 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít 

• Správa databází (SQL) 
• Programování v C/C++, Qt 

Výhodou bude, pokud budete mít zkušenosti 

• s návrhem GUI 
• s Matlab / Python 
• s Windows a Linux 

Co vám můžeme nabídnout 

• přátelskou atmosféru 
• výjimečné pracovní prostředí 
• pracovní výhody (flexibilní pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 3 sick days a další) 
• spolupráci s univerzitami 

 

Napište na CAREER@EYEDEA.CZ. 
Více o nás na  www.eyedea.cz. 


