PRO VAŠI KARIÉRU

Jsme globální firma, která se zabývá výrobou pulsních napájecích zdrojů. Úkolem našeho závodu
v Chomutově je být technickým a technologickým centrem pro celou skupinu, zabezpečovat
inovační rozvoj ve výrobě a neustále zefektivňovat celý proces výroby s velkou orientací na
automatizaci a robotizaci výrobních procesů.

Programátor/programátorka C/C++ - Vývojář firmare/software
Hledáme pracovníky se správným know how pro náš závod v Chomutově (Česká republika).

Vaše úkoly

Vaše kvalifikace

▪ Vývoj nových produktů a údržba stávajících ▪ VŠ/SŠ vzdělání technického směru
produktů s ohledem na dané parametry, ▪ Znalost C/C++
dodržování časového plánu a minimalizace
▪ Praxe alespoň 3 roky v oblasti

▪
▪
▪
▪
▪

výrobních nákladů
Vývoj softwaru a firmwaru. Poskytování
softwarové podpory jiným vývojovým oddělením
společnosti
Testování a optimalizace navržených řešení
Spolupráce při schvalovacím procesu a
implementaci produktu do výroby
Vytváření dokumentace, analýz, měření a
reportování
Hledání nových komponentů, spolupráce s
oddělením nákupu

C pro
mikrokontroléry nebo C++ pro vývoj aplikací pro
Windows
▪ Znalost elektronických obvodů
▪ Znalost AJ minimálně na úrovni porozumění
technické dokumentaci

Co nabízíme
▪ Roční odměna
▪ Cafeterie – až 6.000 bodů/rok (kultura,
vzdělávání, sport, dovolená, zdraví)
▪ příspěvek na životní pojištění
▪ osobní placené volno - dle odpracovaných let
▪ teplá jídla na pracovišti

Jste pro nás důležití!
Úspěchu můžeme dosáhnout pouze s našimi kreativními a týmově orientovanými
zaměstnanci. Je pro nás důležité, aby se talentovaní a zkušení odborníci cítili ve
společnosti PULS jako doma. Jako společnost řízená majitelem nabízíme krátké
rozhodovací procesy a dbáme na to, aby tato rozhodnutí byla udržitelná uvnitř i navenek.
Zaujala vás práce v takto zajímavé společnosti? Jestliže jste odpověděli „ano“, potom je
PULS tou správnou firmou pro vás!
Těšíme se na Váš životopis v české a anglické verzi, který pošlete paní Elišce Himmlové na
e-mailovou adresu eliska.himmlova@pulspower.com V případě dotazů nás neváhejte
kontaktovat telefonicky: +420 474 356 152.
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