Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Technické univerzity v Liberci
hledá kandidáta/ku na pozici:

SW/HW SPECIALISTA/KA
DO LABORATOŘE SYSTÉMOVÉ INTEGRACE - 8470
Charakteristika:


programátor – analytik specialista do Laboratoře systémové integrace se zaměřením na HW

Požadované dovednosti:








vývojář SW aplikací
základní orientace v hadoop distribucích a použití hadoop jako úložiště, základní orientace v oblasti
telemetrie, sensoriky, zpracování signálů v reálném čase, znalost embedded systémů, znalost UVP,
základní orientace ve 3D modelování
znalost 3D frameworků, Unity nebo ThreeJS výhodou
znalost bigdata nástrojů výhodou
kreativní myšlení, schopnost systematické práce a vyvozování závěrů
smysl pro zodpovědnost a týmovou práci

Požadované vzdělání a praxe:




ukončené středoškolské s maturitou v příslušném oboru
znalost programovacího jazyka Java C nebo C++ nebo C#
znalost anglického a českého jazyka slovem i písmem

Pracovní poměr:



100% úvazek, případně dle dohody
pracovní smlouva bude uzavřena na 1 rok s možností prodloužení

Termín nástupu:


září 2018, případně dle dohody

Mzdové podmínky:


mzda odpovídající prestižnímu akademickému pracovišti, motivační mzdové a pracovní podmínky,
výkonové odměňování

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické
univerzity v Liberci, zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických
pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.
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Nabízíme:












práci na výzkumných projektech
příjemné pracovní prostředí
zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
pružnou pracovní dobu
možnost hlídání dětí už od 6 měsíců
univerzitní mateřskou školku
jazykové kurzy
závodní stravování
5,6 týdne (28 dnů) dovolené
možnost ubytování na zaměstnanecké ubytovně
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám do 31. 8. 2018 strukturovaný životopis s kopií dokladu
o vzdělání na níže uvedenou adresu nebo na e-mail:
Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Kontaktní osoba:
e-mail:

Mgr. Jitka Havlíková, Personální oddělení
volnamista@tul.cz

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v druhém kole
osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do
30 dnů od ukončení výběrového řízení.
Výběrové řízení na výše uvedené místo je od 23. 07. 2018 zveřejněno na úřední desce TU v Liberci:
http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista,
na webových stránkách Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace:
http://cxi.tul.cz/o-nas/volna-pracovni-mista.html,
a
na
portálu
zaměstnanosti
MPSV:
http://portal.mpsv.cz/sz.
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