IEŠKOME ĮTERPTINIŲ SISTEMŲ
PROGRAMUOTOJO
ĮKVEPIANTIEMS ŽYGIAMS
APIE ELDES
Savo kelionę pradėjome daugiau nei prieš 15 metų kaip startuolis, kuris Lietuvos vardą paskleidė
daugiau nei 70 pasaulio šalių. Mūsų pagaminti išmanieji apsaugos įrenginiai keičia klientų patirtį
ir suteikia jiems galimybę džiaugtis išmanesniais, intuityvesniais ir lengviau valdomais apsaugos
sprendimais.
Įdėjų ir įkvėpimo semiamės visur, bet labiausiai mus praturtina žygiai. Jaučiame nuolatinį gamtos
šauksmą. Esame įveikę 10 skirtingų distancijų maršrutų, o paskutiniu metu svajojame apie
Camino Lituano kelią. Mėgsti keliauti ir tu? Kviečiame prisijungti sekančiam žygiui!

DARBO POBŪDIS - PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMAS
NAUJIEMS IOT PRODUKTAMS:
Naujų IoT produktų kūrimas (RF, NB-IoT, 4G technologijos) – tyrimai ir technologinių sprendimų
paieškos su komanda;
Naujų įterptinių sistemų programinės įrangos modulių projektavimas, sukūrimas ir testavimas
(kodo modulių testai - Unit testing, statinė analizė);
Programinės įrangos architektūros projektavimas;
Kodo kokybės gerinimas – programinės įrangos kokybės naujų KPI matavimų įvedimas ar
esamų tobulinimas, informacijos apdorojimas, panaudojimas CI-CD.

REIKALINGOS KOMPETENCIJOS:
Gebėjimas programuoti C kalba;
Mikrovaldiklių bei jų periferijos išmanymas;
Patirtis programuojant RTOS sistemas;
Gebėjimas skaityti elektronines schemas;
Gebėjimas naudotis osciloskopu, loginiu analizatoriumi, debug įrankiais;
Kodo versijavimas (Git, GitLab);
Gebėjimas konfigūruoti CI-CD;
2 metų darbinė patirtis programavimo srityje;
Elektronikos, automatikos, IT, telekomunikacijų, fizikos ar kitas techninis išsilavinimas;
Geros anglų k. žinios.

PRIVALUMAS, JEI TURI KOMPETENCIJŲ:
Gebėjimas programuoti ar tobulinti makefiles;
Gebėjimas rašyti scripts su Powershell / Bash;
Patirtis programuojant modemus;
Patirtis programuojant radijo ryšio siųstuvus-imtuvus.

TAI 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 (debesų technologijų) sritys – mūsų kasdienybė;
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.
CV siųsti su nuoroda "Jaunesnysis įterptinių sistemų žygių dalyvis".
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

NORIU

Atlyginimas
nuo 2100 EUR (gross)

hr@eldesalarms.com
CV siųsti iki 2020.11.20

