Software engineer C++ - server high-tech produktu
Brno
V brněnském Thermo Fisher Scientific vyvíjíme a vyrábíme špičkové elektronové mikroskopy a
spektrometry. Podílejí se na výzkumu koronaviru SARS-CoV-2, umožňují zmenšení mobilních telefonů. Naše
práce příspívá k tomu, aby byl svět zdravější, čistší a bezpečnější. Jsme největší výrobou elektronových
mikroskopů na světě a navazujeme na více než 70 let dlouhou tradici. Najdete mezi námi odborníky na
fyziku, elektroniku, software, mechanickou konstrukci i logistiku.
Čemu se u nás budete věnovat?
•
•
•
•

vývoji a implementaci softwaru v C++ na Windows platformě pro server elektronových
mikroskopů
ověřování funkčnosti přímo u hardwaru
budete mít kompletní odpovědnost za strukturu i kvalitu kódu
spolupráci s kolegy (vývojáři, aplikační specialisté, systémoví inženýři) v Brně, Hillsboro
(USA) a Eindhovenu (NL)

Koho hledáme?
•
•
•
•
•

uchazeče s alespoň Bc. vzděláním v informatice či příbuzném oboru
pokročilá znalost C++
vítaná je znalost STL, C#, COM, MS Visual Studio a Windows vývoje
porozumění základním softwarovým procesům a nástrojům
komunikativní znalost angličtiny

Čím vás budeme motivovat?
•
•
•
•
•
•
•
•

flexibilní pracovní dobou s možností částečného home-office
5 týdny dovolené + 3 sick days ročně
ročním bonusem, příspěvkem na penzijní pojištění a mobilním tarifem pro osobní
účely za přátelské ceny
Multisport kartou zdarma
profesním rozvojem včetně výuky angličtiny zdarma
moderním pracovním prostředím s jógou, masážemi a fyzioterapií přímo v budově
sportovním hřištěm a posilovnou
kantýnou přímo v budově, kde budete mít k dispozici ovoce a zeleninu zdarma

•
•

zajištěním očkování proti chřipce nebo enefalitidě v případě zájmu
pohodové parkování u firmy, možnost krytého parkování

Zaujali jsme Vás, ale nejste si jistí? Umožňujeme nezávazné open hour, při kterém se
setkáte s některým z manažerů a proberete vzájemné představy a očekávání.
Kontakt: Petra Svitavská (petra.svitavska@thermofisher.com; +420 735 191 178

At Thermo Fisher Scientific, each one of our 70,000 extraordinary minds have a unique story to tell. Join us and contribute to our singular
mission—enabling our customers to make the world healthier, cleaner and safer.
Apply today! http://jobs.thermofisher.com
Thermo Fisher Scientific is an EEO/Affirmative Action Employer and does not discriminate on the basis of race, color, religio n, sex,
sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability or any other legally protected s tatus.

