ADB to firma o zasięgu globalnym, która od ponad 20 lat projektuje, rozwija i dostarcza wysokiej jakości
produkty dla interaktywnej telewizji cyfrowej i sieci szerokopasmowych. Wieloletnie doświadczenie i
dogłębna wiedza naszych pracowników, pozwala na skuteczne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań
biznesowych i personalnych, jak również obejmujących szeroko pojęty Internet Rzeczy (IoT).
Naszymi klientami są najwięksi na świecie dystrybutorzy, operatorzy płatnej telewizji i sieci szerokopasmowej,
w tym: A1 Telekom Austria, Border States Electronic, Canal Digital, Cox, Graybar, nc+, Swisscom, Telecom
Italia, Telefonica, Telenet, Time Warner oraz Vodafone+

Do naszego oddziału w Katowicach poszukujemy:
Programisty systemów wbudowanych (C/C++)
Idealny kandydat posiada następujące cechy i umiejętności:









Wykształcenie wyższe (kierunek elektronika, automatyka lub informatyka), bądź studenci
ostatnich lat,
Doświadczenie w programowaniu systemów wbudowanych, jako atut praca w środowisku
sieciowym
Znajomość systemu Linux
Dobra znajomość języków programowania C/C++ oraz języków skryptowych,
Dobra znajomość protokołów sieciowych (TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP, PPP, DNS, 802.11, IGMP,
UPnP, DLNA)
Znajomość funkcjonalności sieciowych (QoS, NAT, Port Forwarding, Security & Firewall),
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym czytanie
i tworzenie dokumentacji technicznej,
Chęć rozwoju i gotowość do nauki nowych technologii.

Niezmiennie budujemy zespół i inwestujemy w naszych pracowników, zapewniając m.in.:









Wysokie wynagrodzenie,
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Pracę w grupie ekspertów w międzynarodowym zespole projektowym,
Pracę z nowymi technologiami w aktywnym segmencie rynku,
Świetną atmosferę i komfortowe warunki pracy,
Eventy integracyjne,
Możliwość rozwoju i uczestnictwo w szkoleniach,
Pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dofinansowaną kartę Multisport, nauka
angielskiego w godzinach pracy.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym
wymaganiom, bądź chcesz się sprawdzić na naszych testach programistycznych, prześlij nam swoje CV zawierające
poniższą klauzulę:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.”
Nasze dane kontaktowe:
ADB Katowice
ul. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice
rekrutacja@adbglobal.com, a.gorka@ext.adbglobal.com

ADB Polska Sp. z o.o.
ul. Trasa Północna 16
65-119 Zielona Góra

