
Firma GREEN Center s.r.o., výrobce parkovacích systému, leader českého trhu, která má instalace 
nejen v nejprestižnějších lokalitách v České republice, ale z velké části i v zahraničí (Polsko, 
Německo, Rumunsko, Spojené Arabské Emiráty, Mexiko a další) hledá vývojáře FW pro embedded
zařízení, případně FW a HW (dle domluvy možný i částečný úvazek, případně externí spolupráce). 
Jsme česká firma, která však našla své široké uplatnění i na mezinárodním trhu. V kolektivu 50 
odborníku hledáme posilu, která nás nejen doplní, ale zároveň přinese i vlastní pohled a invenci.

Očekáváme:
- VŠ (SŠ) technického směru elektrotechnika, automatizace, kybernetika, programování
- znalost strukturovaného programování v jazyce C
- znalost funkce překladače, linkeru... atd.
- znalost funkce programátoru pro embeded systémy (GDB server - client)
- dokumentace, logické diagramy, dobré praktiky a logické myšlení při psaní kódu
- systémy a modely, regulace, ovládaní, počty a simulace
- elementární znalost elektrotechniky
- odpovědnost, flexibilita, systematičnost a samostatnost
- práce v týmu
- dobrá pasivní znalost anglického jazyka (technické texty)

Výhodou pro vás bude:
- programovací jazyk C++, C#, Java
- ovládání měřících přístrojů pomocí PC (osciloskop, generátor apod.)
- Windows, Linux na vysoké uživatelské úrovni
- řidičský průkaz sk. B
- znalost uCPU STM32, ARM-Cortex M3
- znalost prostředí Matlab, Simulink
- schopnost se učit nové věci
- orientace v normách, certifikace, atesty, vyhláška 50.
- programováni ovladačů pro Windows
- znalost systému/protokolu: FAT32, USB, TCP/IP, UART, SPI, I2C, LVDS, i80, SDCard
- databázové systémy SQL
- znalost RTOS, multitasking, vlákna, procesy apod.

Nabízíme:
- flexibilní pracovní dobu (možný i home office)
- motivující finanční ohodnocení dle Vašich schopností
- rozvoj osobního i profesního růstu
- příjemné pracovní prostředí a kolektiv
- zajímavou a různorodou práci (vlastní postup a návrh řešení problematiky)
- zaměstnanecké výhody a benefity (mobil, notebook, apod.)
- příspěvek na důchodové spoření
- firemní teambuldingové akce a soustředění
- nástup možný ihned

Kontaktujte nás, prosím, na adrese martin.dvorak@green.cz.


