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Szoftverfejlesztői pozíció
Cégünkről
Az Innodev Kft (www.innodev.hu) svájci partnerei számára több mint 10 éve fejleszt és tesztel magas
megbízhatóságú beágyazott rendszereket, hozzájuk kapcsolódó PC-s szoftvereket, valamint mobil
alkalmazásokat főként épület hűtés/fűtés automatizálási területen. A cég pilot hardware prototípus
szoftvereinek valamint nagy példányszámú termékek szoftvereinek fejlesztésében vesz részt.
Szoftverfejlesztő mérnökként innovatív technológiák egész sorával dolgozol. Érdeklődésednek
megfelelően lehetőséged van a hardverközeli beágyazott rendszerek, Windows-os PC szoftverek
valamint mobil alkalmazások fejlesztésében elmélyülni.

Munkavégzés helye
Jászberény

Főbb feladatok, munkák
-

Közreműködés a szoftverfejlesztés minden fázisában a tervezéstől a tesztelésig
Megbízható önálló munkavégzés a fejlesztői csapat tagjaként
Szakmai egyeztetés a helyi és a svájci csapattal (angolul) illetve a fejlesztési vezetővel
A tesztelés során felmerült problémák analizálásával kapcsolatos feladatok
Rövid külföldi kiküldetések, megbeszélések, hibaanalízis céljából

Az álláshoz tartozó elvárások:
-

Szakirányú – lehetőleg felsőfokú – végzettség (mérnök, informatikus)
C++ vagy más objektum orientált nyelvben (C#, JAVA) való jártasság
OOP, UML
1-100 év szakmai tapasztalat
Szakmai angol nyelv ismerete
Rendszerszemlélet, analitikus gondolkodás
Fogékonyság az új ismeretekre, technológiákra

Az állás betöltéséhez előnyt jelent
-

C++/C#/Java tapasztalat
Embedded fejlesztői gyakorlat
Ipari buszrendszerek ismerete (BACnet, Modbus, CAN, RS232/485, I2C, SPI)
Android fejlesztési tapasztalat
IronPython fejlesztési tapasztalat
NFC kommunikáció ismerete
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Amit kínálunk
-

-

-

Kis létszámú családias cég
Munkakörnyezet: Dell notebook root jogosultsággal, SSD-vel, igény szerint 2 külső monitorral
ingyenes kávé és tea, ping-pong asztal
Biztos háttér, tartós együttműködés
Versenyképes jövedelem (+13. hó bonus)
Szakmai fejlődés
Önálló és csapatorientált munkavégzés, segítünk a másiknak, nem csak a gyors eredmény a
cél, hanem a tudásmegosztás is
Rugalmas munkaidő
A munkád eredménye egy világcég termékeiben jelenik meg
Atlassian szoftverek segítik a munkánkat (JIRA, Confluence)
Verziókövető rendszerek (svn, git)
Full stack fejlesztés: C++ embedded fejlesztés, C#/Java/IronPython programozás, Android App
fejlesztés, oszcilloszkópos hardweres mérések, buszrendszerek kommunikációs logjainak
elemzése
Az általunk írt szoftverek cégünk szolgáltatásai, így fontos számunkra az igényes munka,
minőségi kód, tesztkód és dokumentáció írása. A Unit Testing és a code review-k a
mindennapos feladatok részei
Fejlesztési környezetek: Microsoft Visual Studio, IAR Workbench
Családias légkör (“nyitott ajtó politika”, emberi hozzáállás)

További információ és jelentkezés
Keress minket elérhetőségeinken további információkért és ide várjuk önéletrajzodat is.

Üdvözlettel:
Zsidó Zoltán
ügyvezető
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