BAP Image Systems GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce
Firma BAP Image Systems GmbH Sp. z O. O. Oddział w Polsce (http://www.bapimgsys.com) jest producentem
sprzętowych systemów przetwarzania, kompresji i rozpoznawania obrazu, kamer liniowych i matrycowych,
skanerów bankowych oraz systemów machine vision. Dział badawczo – rozwojowy firmy mieści się w Centrum
Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, nieopodal węzła komunikacyjnego łączącego autostrady A1 i A4.
Firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Konstruktor Elektronik
Miejsce pracy: Gliwice
Region: śląskie

Opis stanowiska:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projektowanie schematów cyfrowych i analogowych układów elektronicznych w oparciu o
oprogramowanie Altium Designer.
Projektowanie obwodów drukowanych w oparciu o oprogramowanie Altium Designer.
Uruchamianie, weryfikacja i udoskonalanie konstrukcji projektowanych prototypów.
Projektowanie, symulowanie i uruchamianie interfejsów w układach logiki programowalnej, w oparciu
o narzędzia Mentor Graphics Modelsim i Xilinx ISE / Vivado.
Współpraca z projektantami i programistami przy uruchamianiu urządzeń elektronicznych.
Analiza dokumentacji technicznej, not katalogowych i aplikacyjnych.

Wymagania:
1.
2.

Wykształcenie wyższe z zakresu elektroniki. Rozważymy również kandydatury studentów ostatniego
roku studiów magisterskich (wówczas na stanowisko Młodszy Inżynier Elektronik).
Znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji
technicznej.

Wśród dodatkowych zalet kandydata mile widziane byłyby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doświadczenie w projektowaniu wielowarstwowych, zaawansowanych obwodów drukowanych o
kontrolowanej impedancji.
Znajomość układów FPGA firmy Xilinx.
Znajomość procesorów sygnałowych firmy Texas Instruments.
Biegłość w posługiwaniu się narzędziami CAD PCB (w szczególności Altium Designer).
Doświadczenie w obsłudze narzędzi CAD FPGA (w szczególności Mentor Graphics ModelSim).
Znajomość problematyki przetwarzania obrazu.
Praktyczna znajomość języka „C”.
Miejsce zamieszkania w Gliwicach lub w okolicy Gliwic.

Oferujemy:
1.
2.
3.
4.
5.

Przyjazną i swobodną atmosferę w młodym, dynamicznym, niewielkim zespole.
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Dostęp do nowoczesnych technologii, realizację projektów o najwyższym stopniu zaawansowania
technicznego.
Możliwość rozwoju zawodowego.
Miejsce pracy w Gliwicach.

CV ze zdjęciem, standardową klauzulę o ochronie danych osobowych, plus ewentualnie kilka słów od siebie,
proszę przesyłać na adres mailowy: office@bapis.de. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami.

