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RF és m
mikrohullám
mú berendezzéseket terveező és gyárttó, 1991-ben alapított, a világ közel 30
országáába exportáló, magyar tulajdonban
t
n lévő Kft keeres:

Beá
ágyazottt szoftv
ver fejlesztő
Felad
datok leírrása:
Távközllési berendeezések mikrrovezérlő szzoftverének
k tervezése, programozá
p
ása C nyelv
ven és
2
tesztelésse. SPI, I C,
C RS-232, RS-422/485
R
, USB, Etheernet interféészeken meggvalósított
távvezérlési, méréssi funkciók megvalósítáása, protoko
ollok tervezzése, teszteléése, dokum
mentáció
készítésse.

Elvárá
ások:










vvillamosméérnöki egyettemi végzetttség
A
ARM magoos mikrovezzérlők ismerrete
jjártasság beeágyazott szzoftverek fej
ejlesztésében
n, teszteléséében
C nyelv alaapos ismerette
IIP hálózati ismeretek
kképesség a szakmai ön
nfejlesztésree
öönálló munkavégző és jó problém
mamegoldó készség
k
pprecizitás, alaposság,
a
rugalmasság
r
g
aangol nyelvvtudás

Előny
yök:









G
GUI tervezéési jártasság
g
C
C++ vagy C#
C vagy Delphi program
mozási képesség
nnagy sebessségű logikaii nyomtatottt áramkörök
k tervezéséb
ben szerzettt jártasság
ddigitális jelffeldolgozássban szerzettt jártasság
M
MISRA C és
é JSF C++ kódolási koonvenciók ismerete
i
jjártasság terrmékfejleszztésben és ddokumentáláásban
nnéhány éves munkatap
pasztalat hassonló terüleeten
jjó kommunnikációs kép
pesség

Amit k
kínálunk
k:






vváltozatos feladatok
f
m
megbecsüléés
vversenyképpes fizetés + juttatások
nnívós szakm
mai környezzet
m
magas színvvonalú mun
nkakörnyezeet A+ kateg
góriás irodah
házban
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Munkavvégzés helye: Budapesst, IV. kerüllet
Munkaiidő:
teljes mu
unkaidő
Kezdés::
azonnal
Kérjük a fényképess önéletrajzo
okat a köveetkező címree küldeni a bérigény m
megjelölésév
vel:
jobs@bbhe-mw.eu
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