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Jsme světovým dodavatelem pro automobilový průmysl a partnerem pro všechny výrobce 
automobilů po celém světě. Naším cílem je zvyšování bezpečnosti automobilů. Pomocí senzorů na 
bázi radarů, ultrazvuku, laserových skenerů a kamer monitorujeme okolí vozidla, zejména pak další 
pohybující se objekty, jako vozidla, chodce, cyklisty, motocykly apod. Informace z těchto senzorů 
pak skládáme dohromady, a pokud detekujeme nebezpečnou situaci, na kterou řidič nereaguje, 
zasáhne elektronika do řízení vozidla, abychom zabránili nehodě či abychom snížili její dopady na 
životy a zdraví. Pracujeme jak na vývoji nových generací senzorů a jejich funkcí, tak i na aplikacích 
dle požadavků našich zákazníků – předních světových automobilek. Výsledky testujeme na autech 
jak na našem uzavřeném testovacím okruhu nedaleko Prahy, tak v reálném provozu.

OD ROKU 2013 VYVÍJÍME V NAŠEM R&D CENTRU V PRAZE POKROČILÉ ASISTENČNÍ 
SYSTÉMY PRO CHYTRÉ AUTOMOBILY.
DO NAŠEHO TÝMU HLEDÁME JUNIOR SYSTEM INŽENÝRY, KTEŘÍ MAJÍ ZNALOSTI 
NEBO DOVEDNOSTÍ IDEÁLNĚ V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH: AUTOMOBILOVÉ 
SYSTÉMY, MECHATRONIKA, ŘÍDICÍ TECHNIKA, ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ NEBO 
SENZOROVÉ TECHNOLOGIE. 



DÁME VÁM ŠANCI
– Ověřovat funkčnost systému, definovat specifikaci, 

plánovat, provádět a analyzovat systémové testy
– Analyzovat interní a externí problémy
– Spolupracovat s dalšími profesemi výzkumu a vývoje 

(SW, HW, aplikace, testování a validace)
– Asistovat u vytváření testovacích strategií

POKUD MÁTE
– Studium či titul v oboru Software Engineering, Computer 

Science, Electronic Engineering, nebo podobné
– Teoretické znalosti v technických oblastech softwaru, 

hardwaru, mechanického návrhu, testování apod.
– Dobrou úroveň angličtiny
– Ochotu cestovat
– Řidičský průkaz B
– Jste kreativní osobnost
– Jste schopný pracovat samostatně 

MY NABÍZÍME
– Práci ve stabilní mezinárodní společnosti 

v mezinárodním týmu
– Práci s nejmodernějšími technologiemi 

v automobilovém průmyslu 
– Atraktivní platové ohodnocení na základě zkušeností
– Možnost vidět Vámi vyvinuté produkty v sériově 

vyráběných vozidlech
– Možnost vidět celý proces vývoje na jednom místě  

– od představy po konečný produkt 
– Osobní rozvoj díky speciálním školením a jazykovým 

kurzům
– Balíček benefitů
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MŮŽETE SE TĚŠIT 
NA

Dobrou dostupnost přímo 
na stanici metra A 
– Depo Hostivař 

Fitness včetně skupinových 
lekcí a venkovní sportoviště

Firemní kantýnu 

Stravenky a flexipassy 

Bonus za doporučení 
nového zaměstnance 
ve výši až 40 000 Kč


