
Jsme česká společnost zabývající se moderními technologiemi v oblastech identifikace, lokalizace, evidence a internetu věcí.
Naše systémy denně používají stovky tisíc lidí po celém světě u zákazníků jako Škoda Auto, PUMA, ČVUT, ČEZ, mBank, LEGO
a dalších. Naším cílem je vyvíjet chytrá inovativní řešení a být tak vždy o několik kroků před konkurencí.

IMA se dlouhodobě profiluje jako nezávislé centrum zaměřené na vývoj a aplikace mikropočítačové elektroniky. Pro výrobce
komponent pro automobily vyvíjíme software řídících jednotek a zabýváme se rozpoznáváním gest pomocí ToF senzorů.

Naši vývojáři si cílevědomě, v rámci našeho inkubátoru, osvojují moderní mikro a nano technologie a průběžně se účastní
v evropských i PPP projektech. Získané znalosti nám umožňují nabízet našim klientům řešení, která zvyšují efektivitu jejich
podniků a zároveň přináší snížení provozních nákladů.

Tel.: (+ 420) 251 081 097
E-mail: ima@ima.cz

IMA s.r.o.
Na Valentince 1
150 00 Praha 5

POPIS POZICE

• programování v jazyce C

• schopnost samostatně a úplně
řešit problémy

• schopnost učit se novým věcem

• týmová spolupráce

• chuť do práce

POŽADUJEME

• velmi dobrá znalost jazyka C

• znalost embedded systémů s uC,
komunikační rozhraní

• znalost OS LINUX výhodou

• znalost C++ výhodou

• scriptování v Python a Shell
výhodou

• anglický jazyk na úrovni čtení
technické dokumentace

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pokud tě pozice zaujala, pošli nám
na kariera@ima.cz svůj strukturovaný
životopis a ukázku tvého zdrojového
kódu v jazyce C. Připoj také krátké
povídání o tom, proč bys u nás rád(a)
pracoval(a) (motivační dopis) a
písemný souhlas se zpracováním
osobních údajů.

JAK TO U NÁS FUNGUJE?

U nás najdeš neformální přátelskou at‐
mosféru v příjemném prostředí vily se
zahradou v centru pražského Smíchova.
Kreativní práci v menších týmech na za‐
jímavých projektech se zaměřením na
výsledek. Podporujeme osobní rozvoj a
poskytujeme prostor pro vlastní nápady
a jejich realizaci. Samozřejmostí je pří‐
stup k nejmodernějším technologiím a
podpora odborného kolektivu.

www. i m a . c z

PROGRAMÁTOR C PRO EMBEDDED SYSTÉMY

Institut
mikroelektronických
aplikací s.r.o.


