
Wierzymy, że firma to ludzie, którzy nie boją się sięgać po marzenia. Ludzie, którzy z pasją

i zaangażowaniem osiągają  wyznaczone  cele.  Dlatego  w JPEmbedded  dbamy  o  wspaniałą

i kreatywną atmosferę. Dbamy, aby  każdy członek zespołu rozwijał się zgodnie z własnymi

aspiracjami tworząc najwyższej jakości rozwiązania systemowo-programistyczne.

Jeżeli chcesz, żeby Twoja praca zawodowa była bogata w wyzwania i interesujące projekty,

masz ochotę postawić kolejny krok w Twojej karierze – aplikuj, pracuj

 z nami i sięgaj po marzenia! 

Inżynier Firmware

Jeśli...

języki programowania C/C++, embedded C są Ci dobrze znane,

posiadasz umiejętności i doświadczenie w tworzeniu aplikacji wbudowanych,

potrafisz zaprogramować mikrokontroler na poziomie „bare-metal”,

dysponujesz wiedzą na temat systemów operacyjnych czasu rzeczywistego,

możesz się pochwalić znajomością popularnych mikrokontrolerów,

wiesz jak czytać schematy elektroniczne,

znasz zagadnienia interakcji sprzętu i oprogramowania w systemach wbudowanych,

systemy kontroli wersji nie są Ci obce,

posiadasz wiedzę na temat narzędzi wspomagających zespołowe tworzenie aplikacji,

doceniasz ambitne projekty, na których realizację masz znaczący wpływ,

swobodnie komunikujesz się w języku angielskim lub niemieckim,

cenisz przyjazną atmosferę pracy,



trudności traktujesz jako nowe wyzwania i dobrą motywację,

chcesz, aby praca była równocześnie spełnieniem osobistych aspiracji,

...to z pewnością pasujesz do nas!

W naszym zespole...

doceniamy indywidualny potencjał rozdzielając projekty (u nas nie ma juniorów i seniorów),

promujemy rozwój osobisty proponując coraz ambitniejsze projekty,

nie lubimy rutyny, więc damy Ci szanse realizacji kilku różnorodnych projektów rocznie,

wykorzystasz znajomość C oraz C++ rozwijając aplikacje dla branży przemysłowej, medycznej, 

samochodowej czy energetycznej,

praktycznie wykorzystasz wiedzę o systemach wbudowanych,

poznasz liczne środowiska programistyczne wykorzystywane w tworzeniu aplikacji,

zdobędziesz i wykorzystasz praktyczną wiedzę z zakresu inżynierii programowania,

dostaniesz szansę ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności.

Dlaczego My? 

Tworzymy komfortowe i przyjazne miejsce pracy,

stanowimy zgrany zespół ludzi pełnych pasji i pozytywnej energii,

realizujemy pasjonujące projekty oparte na najnowszych technologiach,

oferujemy atrakcyjne warunki finansowe,

promujemy aktywności sportowe (karta Multisport),

dajemy możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy (według Twoich preferencji),

zapewniamy umowę o pracę.

Rekrutacja ruszyła, idziesz z nami? 

Czekamy na Twoje zgłoszenie pod adresem jobs@jpembedded.eu

Jesteś zainteresowany pracą z nami, nie zapomnij o dopisaniu klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb

niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie

Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), prowadzonych prze firmę

JPEmbedded s.c. z siedzibą w Krakowie. 


