Medical Technologies
Pro nový projekt multiplatformní grafické řídící jednotky hledáme nové kolegy na pozici
R&D Software Engineer Qt.

V naší práci se snažíme hledat neotřelá řešení, jsme kreativní, řešíme komplexní interdisciplinární
problémy a rychle si podmaňujeme nové technologie. Základem úspěchu u nás je otevřenost,
důvěra, ochota si pomáhat a chuť aktivně se rozvíjet.
Pracovní náplň:
•  Návrh softwarové architektury grafické platformy pro řízení medicínských přístrojů
•  Vytváření kódu pro softwarovou obsluhu hardwarových rozhraní přístroje
•  Implementace dotykových grafických uživatelských rozhraní v prostředí Qt na platformách 		
Windows / Linux
•  Spolupráce na vývoji přístroje s ostatními členy týmu (HW, certifikace, testování)
•  Spolupráce se zahraničními kolegy a dodavateli
Požadavky:
•  SŠ / VŠ vzdělání nebo praxe v oboru, aktivní zájmem o obor
•  Pokročilá znalost a zkušenost s programovacími jazyky C, C++ (Qt výhodou)
•  Praktická pozitivní osobní zkušenost z objektově orientovaného programování
•  Znalost AJ (alespoň na úrovni porozumění technické dokumentaci)
Nabízíme:
•  Profesní růst v expandující mezinárodní technologické společnosti
•  Zajímavé technologické projekty v oblasti medicínských elektronických systémů
•  Prostor pro vlastní kreativitu zatížen minimem procesů
•  Bohatý systém zaměstnaneckých benefitů, flexibilní pracovní doba
•  Příjemné pracovní prostředí, společenské a sportovní vyžití podporované firmou

Společnost Medical Technologies je světový leader
v oblasti vývoje a výroby medicínských přístrojů pro
fyzikální terapii a respektovanou společností v oblasti
kardiologie a estetické medicíny s neustále rostoucím
podílem na světových trzích. Vývojové centrum společnos ti
dnes v Praze zaměstnává více než 100 lidí. Rozsáhlé produktové portfolio je vyráběno ve dvou vlastních výrobních závodech
v Evropě a distribuováno pod značkou BTL ve více než 100 zemích světa prostřednictvím sítě vlastních prodejních poboček a obchodních partnerů. Od svého vzniku, v roce 1993, buduje společnost komplexní technologické know-how napříč širokým
spektrem oborů. Filosofií firmy je uvádět na trh technologicky jedinečné produkty s vysokou
přidanou hodnotou, špičkovou kvalitou a osobitým designem.
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