POSZUKUJEMY: Projektant oprogramowania (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 – współprojektowanie i implementowanie oprogramowania sterującego na potrzeby:
− pulpitów, celowników i sterownic wojskowych
(OSD, korekty balistyczne, trackery, głowice termowizyjne, dalmierze laserowe),
− trenażerów systemów wojskowych
(wierne repliki armat, rzeczywistość wirtualna, symulatory pola walki, grafika 3D, czujniki inercyjne),
− ładowarek samochodów elektrycznych
(protokoły komunikacyjne, interfejsy HMI, telemetria).
NASZE WYMAGANIA:
− wykształcenie kierunkowe,
− dobra znajomość systemów Linux na różne architektury (x86/amd64/ARM),
− doświadczenie w programowaniu w C++,
− umiejętność korzystania z systemów kontroli wersji (Git, Subversion),
− znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
− sumienność, systematyczność oraz umiejętność pracy w zespole,
− mile widziana znajomość: QT5, QML, CMake, OpenGL, GStreamer, OpenCV, TCP/IP, HTTP, SSL/TLS.
DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ WŁAŚNIE Z NAMI?
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NA ŻYCIE
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możliwość
przystąpienia do
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ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI!
APLIKUJ: rekrutacja@arex.pl

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

