POSZUKUJEMY: Projektant oprogramowania (embedded C developer)
AREX Sp. z o.o. zaprasza Cię do udziału w ciekawych projektach badawczo-rozwojowych głównie w branży
militarnej i e-mobility, poprzez realizację zadań polegających na tworzeniu, dokumentowaniu i weryfikacji
projektów z zakresu oprogramowania oraz aktywnym udziale w pracach zmierzających do wdrożenia
projektowanych wyrobów do produkcji.
ZAKRES ZADAŃ:
− opracowywanie koncepcji realizacji powierzonego projektu,
− tworzenie projektów z zakresu oprogramowania,
− opracowywanie dokumentacji dla realizowanych projektów,
− uczestniczenie w przeprowadzaniu testów projektowanych wyrobów,
a w szczególności:
− tworzenie oprogramowania dla projektowanych w Spółce specjalizowanych sterowników przeznaczonych do branży
militarnej i e-mobility.
NASZE WYMAGANIA:
− wykształcenie kierunkowe,
− umiejętność programowania w języku C,
− umiejętność programowania mikrokontrolerów (mile widziana znajomość STM32F4, TMS320F28),
− znajomość interfejsów komunikacyjnych używanych w mikrokontrolerach (SPI, UART, CAN),
− umiejętność korzystania z systemów kontroli wersji (SVN / Git),
− znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
− sumienność, systematyczność oraz umiejętność pracy w zespole,
− mile widziane: wiedza z zakresu sterowania silnikami bezszczotkowymi oraz z zakresu układów regulacji automatycznej,
rozumienie schematów elektronicznych i umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego (oscyloskopy, analizatory stanów
logicznych, analizatory mocy).
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ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI!
APLIKUJ: rekrutacja@arex.pl

Klauzula RODO dla Kandydatów do pracy w AREX:
https://arex.pl/career

