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ELEKTRIKA / ELEKTRONIKA

PRAHA
MLADÁ BOLESLAV

PROFESSIONAL

FULL-TIME

V téměř každém autě najdeš významnou stopu naší práce, v EDAGu jsme odborníky na kompletní vývoj vozu a optimalizaci výrobních
systémů v automotive. Naše kolegy, kteří pracují pro značky vozů jako Škoda, Audi, BMW, Mercedes a jiné, najdeš na 60 místech v 19
zemích světa! U nás budeš pracovat se špičkovým technickým vybavením a žádný z Tvých nápadů nezapadne.
Právě hledáme nové kolegy na pozici:

PYTHON DEVELOPER – AUTOMATIZOVANÉ TESTOVÁNÍ
Chceš být součástí zajímavých projektů pro Audi / Škoda ve vývoji a testování SW?
Zajímají Tě automobily a láká Tě práce v oblasti infotainmentu?
Pak jsi pro nás možná právě Ty ten pravý!



Co by měl náš ideální kandidát mít, znát a umět?
- SŠ/VŠ vzdělání v oboru IT, elektro nebo dostatečná praxe v
oboru
- znalost NJ nebo AJ pro každodenní komunikaci v
mezinárodním prostředí

Co bude Tvým úkolem?
- práce na inovativních projektech v oblasti infotainmentu
- tvorba konceptů a vývoj různých nástrojů v oblasti testování
infotainmentu
- práce v agilním prostředí

- znalost alespoň jednoho programovacího jazyka (Python, C#,
C++, UML)
- znalost vývoje SW včetně práce v agilním prostředí a znalost
automotive (infotainment) je výhodou
- velmi dobré komunikační dovednosti a týmového ducha
- tvůrčí myšlení, schopnost improvizovat v různých situacích

Co Ti u nás nebude chybět?
- velmi zajímavá výplata je základ, až 30 dní dovolené, 13. plat, příspěvek na stravování, flexibilní pracovní doba, možnost

realizovat své myšlenky a nápady, přátelské prostředí a individuální přístup, rozvoj kariéry… a mnoho dalšího!

Máš chuť to zkusit?
Nezalekni se našich požadavků a zkus nám poslat Tvůj životopis. Rádi Tě pozveme na kávu.

