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Įterptinių sistemų
programuotoja (-s)
Skelbiame ELDES ir muuun komandos plėtimo maratoną!
Aplenk kitus ir prisijunk prie mūsų!
Apie ELDES:
ELDES - auganti technologijų kompanija, kurianti inovatyvius IoT produktus, kurie
gyvybes ir turtą saugo jau daugiau nei 80-yje pasaulio šalių. Per pastaruosius metus
komanda sukūrė produktą – „muuun“, kuris jau pelnė tarptautinius „Red Dot“ ir „IF“
dizaino apdovanojimus. ELDES savo klientui nuolat kuria intuityvius ir lengvai
valdomus apsaugos sprendimus, kuriems įgyvendinti reikalingas pastiprinimas profesionalus engineering „know how“ turintis specialistas. Norėtum kartu pakelti
„muuun“ į kosmines aukštumas? Prisijunk prie mūsų!

Ieškome įterptinių sistemų programuotojo (-s), kuri (-s):
Kartu su komanda kurtų naujus IoT produktus, atliktų tyrimus ir ieškotų naujų
technologinių sprendimų (RF, NB-IoT, 4G/5G, Low Power Wireless)
Projektuotų įterptinių sistemų architektūrą
Programuotų mikrovaldiklius C kalba
Degtų noru nerti į elektroniką, optimizacijas ir inžinerinius uždavinius
Nesipurtytų išgirdęs apie programinės įrangos kūrimo įrankius – CI/CD, kodo
statinė analizė, unit testai

Reikalingos kompetencijos:
Gebėjimas programuoti C kalba
Mikrovaldiklių bei jų periferijos išmanymas
Patirtis programuojant RTOS sistemas
Patirtis įgyvendinant ar kuriant duomenų perdavimo protokolus
Gebėjimas skaityti elektronines schemas
Gebėjimas naudotis osciloskopu, loginiu analizatoriumi, kompleksiniais
debug įrankiais
Git, GitLab, CI/CD
2 metų darbinė patirtis programavimo srityje
Elektronikos, automatikos, IT, telekomunikacijų, fizikos ar kitas
techninis išsilavinimas
Geros anglų k. žinios (B1/B2)

Ką siūlo ELDES:
Superinę įmonės kultūrą, kurioje jausiesi kaip namie
Platų elektronikos matavimo prietaisų arsenalą darbo vietoje
Plėtojame inovatyvius projektus, tam kad užtikrintume nepriekaištingą patirtį
įsigijus namų apsaugos sistemą
IoT ir cloud – mūsų kasdienybė
Data driven mindset komanda
Laisvę veikti – tu čia gali daugiau
Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite ELDES, UAB savo asmens duomenis.
Mūsų vykdomų atrankų kandidatų asmens duomenų tvarkymas yra numatytas asmens duomenų
apsaugos politikoje ir duomenys saugomi tris mėnesius nuo duomenų gavimo. Konfidencialumą
garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.
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