Již 25 let úspěšně vyvíjíme, dodáváme a integrujeme
špičková řešení v oblasti zabezpečení významných objektů, zejména v
kritické infrastruktuře a v jaderné energetice (ČEZ, ČEPS aj.).

Hledáme kolegu, který chce být součástí týmu specialistů, uplatnit svoji kreativitu, mít prostor pro
seberealizaci a vidět prakticky výsledky své práce u zákazníků. U nás nejste jen malé kolečko ve velkém
soukolí. Vaše nápady a aktivita jsou u nás vítány.

Junior Vývojář/Programátor C#
- špičková zabezpečovací řešení
Náplň práce:
- Vývoj a integrace zabezpečovacích systémů na míru pro významné zákazníky, vyvíjíme a dodáváme unikátní
rozsáhlé integrované systémy fyzické ochrany a jejich subsystémy včetně zabezpečovací signalizace (EZS),
průmyslové televize (CCTV), přístupových systémů (ACS), požární signalizace (EPS), docházkových systémů aj.,
- Spolupráce na návrhu a systémové analýze procesů v rámci jednotlivých SW projektů.
- Programování, testování a nasazení vyvíjených či integrovaných aplikací u zákazníků.
- Spolupráce na komplexním návrhu technických řešení projektů (SW i HW a jejich interakce), zejména video
management systémů (VMS) a CCTV.
Nabízíme:
- Motivující mzdové ohodnocení, finanční bonusy na základě pracovních výsledků
- 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na dovolenou a životní pojištění
- Kreativní a různorodou práci ve stabilní firmě v oblasti unikátních zabezpečovacích technologií
- Práce s HW i SW a jejich integrací
- Klouzavou pracovní dobu
- Školení a odborný růst
- Práce v přátelském kolektivu
- Prostor pro seberealizaci a podílení se na rozvoji firmy a jejich produktů
- Nástup dle dohody
Kvalifikace uchazeče:
- Znalost objektového programování v C# a MSSQL
- Doplňující zkušenost s Linux, C++ výhodou
- Chuť k práci a schopnost komunikace se zákazníkem při prezentaci vyvíjených řešení
- Trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, řidičský průkaz skupiny B
- Angličtina pouze na pasivní úrovni (četba technické specifikace)
Pokud Vás tato pozice zaujala a splňujete požadavky na kvalifikaci uchazeče, zašlete nám prosím Váš životopis
v elektronické verzi na prace@ebis.cz.
Kontakt:
Jana Sekená, EBIS, spol. s r.o., Křižíkova 2962/70a, 612 00 Brno,
+420 549 439 242, prace@ebis.cz

