
 

 

 

Od ponad 10 lat tworzymy innowacyjne rozwiązania w zakresie analizy obrazu. 
Tworzymy nowoczesne sortowniki optyczne i autorskie systemy wizyjne 

dla wszystkich gałęzi przemysłu. 

 
Konstruktor systemów mikroprocesorowych 
Miejsce pracy: Radom 
 
Co oferujemy: 
 

● wysokie wynagrodzenie (stawki warszawskie), 
● niezbędne narzędzia oraz programy, 
● zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie dającej gwarancję rozwoju zawodowego, 
● zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
● elastyczne godziny pracy, 
● system premiowania w zależności od wyników, 
● udział w ciekawych, innowacyjnych projektach. 

Do twoich obowiązków będzie należeć:  

● budowa i oprogramowywanie urządzeń elektronicznych, 
● analiza wyników testów i raportowanie błędów, 
● tworzenie oraz aktualizacja dokumentacji produktowej – rysunków i specyfikacji, 
● ocena rozwiązań technicznych wyrobów, 
● określanie założeń, celów oraz wymagań sprzętowych i programowych. 

Czego wymagamy: 

● znajomości podstaw elektroniki, 
● umiejętności czytania schematów ideowych, 
● umiejętności programowania w C/C++, 
● umiejętności montażu układów elektronicznych (lutowanie SMD i THT), 
● umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi, 
● zrealizowanych własnych projektów urządzeń na bazie mikroprocesorów. 

 
Dodatkowymi atutami będą:  

● wykształcenie wyższe, kierunek: elektronika, informatyka lub pokrewny, 
● umiejętność programowania w Qt, 
● umiejętność programowania aplikacji mobilnych, 
● znajomość rozproszonych systemów kontroli wersji, 
● zdolność projektowania oraz analizy analogowych, cyfrowych i mikroprocesorowych układów 

elektronicznych. 
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Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy 

kariera@ivm.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami/kami. 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez             
IVM Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Warszawskiej 202A, zgodnie z ustawą z dnia 29                  
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych          
na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest IVM Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul.               
Warszawskiej 202A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści              
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z             
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie             
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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