
OFERTY PRACY 

INŻYNIER FPGA 

Opis stanowiska: 
 projektowanie układów cyfrowych, 
 programowanie układów FPGA, 

 
Wymagania: 

 znajomość języka VHDL, 
 umiejętność pracy z Matlab, 
 znajomość języka C, 
 podstawowa wiedza w obszarze cyfrowego przetwarzania sygnałów. 

 
Mile widziane: 

 znajomość zagadnień z zakresu techniki radiowej i systemów radiokomunikacyjnych, 
 doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych, 
 znajomość układów FPGA - Xilinx,

  
Oferujemy:  

 umowę o pracę, 
 atrakcyjne wynagrodzenie, 
 rozwój wiedzy i doświadczenia, 
 pracę w miłej atmosferze i dynamicznym zespole, 
 udział w ciekawych projektach.

  
 

INŻYNIER TESTOWY

Opis stanowiska: 
 testowanie SW i integracji HW i SW w systemach wbudowanych 
 budowanie i automatyzacja procesów testowych, 
 

Wymagania: 
 znajomość: systemów Linux, Windows, sieci IP, techniki radiowej oraz technik pomiarowych, 
 umiejętność programowania w języku C i co najmniej w jednym języku skryptowy 
Phython/Bash/TCL/PHP/Java/Javascript,  

 wiedza na temat procesów i narzędzi testowych,    
 analityczne myślenie, dociekliwość, cierpliwość, 
 umiejętność pracy w zespole. 

 
Mile widziane: 

 znajomość interfejsów RS232, USB, Ethernet, JTAG,
  
Oferujemy:  

 umowę o pracę, 
 atrakcyjne wynagrodzenie, 
 rozwój wiedzy i doświadczenia, 
 pracę w miłej atmosferze i dynamicznym zespole, 
 udział w ciekawych projektach. 
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INŻYNIER RF

Opis stanowiska: 
 projektowanie, symulacja i uruchamianie układów radiowych, w tym mikrofalowych, 
 projektowanie i uruchamianie układów zasilania. 
 

Wymagania: 
 znajomość zagadnień z zakresu techniki radiowej i systemów radiokomunikacyjnych, 
 umiejętność projektowania i symulacji analogowych układów elektronicznych, w tym mikrofalowych, 
 możliwość zatrudnienia studentów IV lub V roku. 

 
Mile widziane: 

 doświadczenie w projektowaniu płytek drukowanych PCB (Altium Designer), 
 doświadczenie w projektowaniu układów elektronicznych, 
 doświadczenie radioamatorskie.

 
Oferujemy: 

 umowę o pracę, 
 atrakcyjne wynagrodzenie, 
 rozwój wiedzy i doświadczenia, 
 udział w ciekawych projektach, 
 dla studentów współpracę w realizacji pracy inżynierskiej i magisterskiej.

 
 
TECHNIK ELEKTRONIK SERWISANT 
 
Opis stanowiska: 

 uruchamianie i pomiary urządzeń, 
 diagnostyka usterek i serwis urządzeń, 
 kontrola jakości podzespołów i urządzeń. 

 
Wymagania: 

 umiejętność ręcznego montażu elementów SMD i THT, 
 umiejętność czytania schematów i dokumentacji elektronicznej. 

 
Mile widziane: 

 doświadczenie w serwisowaniu i uruchamianiu podzespołów elektronicznych, 
 znajomość zagadnień z zakresu techniki radiowej i systemów radiokomunikacyjnych,  
 doświadczenie radioamatorskie, 
 obsługa automatu SMT 

 
Oferujemy: 

 umowę o pracę, 
 atrakcyjne wynagrodzenie, 
 rozwój wiedzy, umiejętności i doświadczenia, 
 udział w ciekawych projektach. 
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