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ELVAC a.s. 
průmyslová automatizace 

Hledáme vývojáře HW elektronických zařízení 
Společnost ELVAC a.s. hledá pracovníka pro vývoj HW elektronických zařízení. Vyvíjíme především zařízení pro 
měření, řízení a přenos dat v oblasti distribuce elektrické energie a další průmyslová zařízení. Firma disponuje 
vlastní laboratoří s moderními přístroji pro měření elektrických veličin, testování EMC, EMI a elektrické 
bezpečnosti výrobků. Dále jsou k dispozici zařízení pro klimatické testy a základní mechanické zkoušky vyvíjených 
zařízení. 

Náplň práce: 
• návrh analogových a digitálních obvodů, obvodů I/O, komunikačních rozhraní a obvodů napájecích 

zdrojů, 
• výběr vhodných součástek, 
• převod schématu do vícevrstvé DPS s ohledem na mechanické řešení zařízení, EMC/EMI a elektrickou 

bezpečnost zařízení, 
• výroba nebo zajištění výroby prototypu, 
• oživování prototypů, pájecí práce, 
• spolupráce s programátory FW, 
• spolupráce se strojním konstruktérem, 
• testování a ověřování prototypů ve vlastní laboratoři, 
• zajištění testů u notifikované osoby, 
• spolupráce při tvorbě výrobní dokumentace, 
• tvorba nebo spolupráce při tvorbě uživatelské dokumentace. 

Naše požadavky: 
• SŠ/VŠ vzdělání v elektrotechnice, 
• obecný technický přehled a orientace v moderní elektronice, 
• znalosti v oblasti navrhování obvodů elektronických zařízení, 
• znalosti v oblasti návrhu vícevrstvých DPS, 
• znalosti v oblasti měření elektrických a neelektrických veličin, 
• základní znalosti v oblasti technologie výroby elektronických zařízení, 
• kreativita, pečlivost a preciznost, ochota učit se, 
• schopnost řešit technické problémy a dotahovat věci do konce, 
• schopnost samostatné i týmové práce, 
• pracovní zapálení, 
• znalost AJ alespoň na pasivní úrovni pro studium literatury, 
• řidičské oprávnění skupiny B. 

Výhodou je: 
• znalost návrhového systému Eagle, 
• orientace v problematice EMC, EMI, elektrické bezpečnosti s ohledem na návrh DPS, 
• orientace v technických normách pro EMC, EMI a elektrickou bezpečnost, 
• orientace v oblasti signálové integrity, 
• znalost některého ze systémů pro simulaci obvodů, 
• praxe v oblasti vývoje HW pro průmyslová zařízení, 
• znalost některého ze systémů pro 3D modelování (spolupráci se strojním konstruktérem). 

Nabízíme:  
• práci na zajímavých projektech, 
• práci s využitím moderních nástrojů a přístrojového vybavení v oblasti měření, testování EMC/EMI a 

elektrické bezpečnosti, 
• možnost seberealizace a kariérního růstu, 
• plný úvazek, zaměstnanecký pracovní poměr, 
• příjemné pracovní prostředí, zajímavé finanční ohodnocení, odměny, 
• pružná pracovní doba, 25 dnů dovolené, 
• jazykové kurzy a odborná školení, 
• příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na stravování. 

 
Pracoviště:  Hasičská 53, Ostrava - Hrabůvka 
Termín nástupu: IHNED nebo dle domluvy 
Kontaktní osoba: Irena Kahánková 
E-mail:   irena.kahankova@elvac.eu 
Telefon:  597 407 305 
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