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Hledá kandidáty na pozici

Systémový inženýr
Požadujeme:











VŠ elektrotechnického nebo dopravního směru se zaměřením na IT
zkušenost s jakýmkoli programovacím nebo skriptovacím jazykem
znalost IT, komunikačních technologií, sítí
aktivní znalost angličtiny, výhodou znalost ruštiny nebo španělštiny
práce na PC: Microsoft Office - pokročilý uživatel
znalost problematiky čipových karet vítána
ŘP skupiny B
analytické, rozhodovací a řídící schopnosti, systémový přístup
odolnost vůči stresu, spolehlivost, pečlivost, týmový hráč
ochota cestovat (ČR i zahraničí)

Náplň práce:







návrhy komplexních systémů pro odbavování cestujících
příprava prováděcích projektů:
o analýza požadavků zákazníka
o tvorba zadání pro programátory
o návrh infrastruktury
o návrh datových rozhraní na návazné systémy
zajišťování stálého zvyšování technické úrovně těchto systémů
podpora dalším oddělením v rámci firmy
podpora a konzultace stávajícím zákazníkům

Nabízíme:










dobré platové podmínky
zázemí moderní české firmy
docházkový bonus
příspěvek na závodní stravování
týden dovolené navíc
pružnou pracovní dobu
možnost dalšího vzdělávání
roční odměny v případě zisku
příspěvek na penzijní pojištění po roce práce ve firmě

Pokud Vás nabídka zaujala, zasílejte svoje CV na: v.petrova@mikroelektronika.cz

Ing. Věra Petrová, tel. 465 467 174

Mikroelektronika je ryze česká společnost, založená v roce 1991. Její počátky ovšem sahají až do 80.
let, kdy ve Vysokém Mýtě působil její předchůdce, specializující se na vývoj a výrobu elektroniky.
Hlavním oborem činnosti byl zpočátku vývoj a výroba řídicí a měřící autoelektroniky včetně
taxametrů. Odtud byl už jen kousek k prvním zařízením na výdej jízdenek, které odstartovaly výrobní
program odbavovacích zařízení pro veřejnou dopravu.
Vedle odbavovacích systémů se Mikroelektronika nadále věnovala vývoji a výrobě elektroniky na
zakázku pro automobilový, energetický a komunikační průmysl.
Díky inovativnímu přístupu a členství v řadě asociací se Mikroelektronika aktivně podílí na formování
budoucnosti veřejné dopravy. Dynamický růst společnosti vyústil v roce 2007 ve stavbu zcela nového
výrobního a správního areálu ve Vysokém Mýtě. Areál je vybaven nejmodernějšími technologiemi
pro vývoj, testování a výrobu elektroniky a poskytuje pracovní uplatnění více než 200 vysoce
kvalifikovaným zaměstnancům. Obrat společnosti se stabilně pohybuje nad hranicí 400 mil. Kč.

