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Dla naszego klienta,  znanej firmy branży motoryzacyjnej
obszaru embeddedautomotive.  

Specjalista systemów embedded C
Miejsce pracy: Bielsko-Biała 
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialna/

 Weryfikację kompatybilności silnika i komputera sterującego.
 Integrację pcb z oprogramowaniem oraz weryfikację poprawności komputera ECU.
 Przeprowadzanie testów elektromechanicznych oraz elektrycznych.
 Przeprowadzanie testów oprogramowania na poziomie integracyjnym z wyłączeniem testów 

jednostkowych. 
 Testowanie zgodności z projektem architektury.

Wymagania: 
 Ukończone studia elektrotechniczne

automatyką, bioinformatyką oraz hardware).
 Min. 1 rok doświadczenia, (mile widziane są również osoby bez doświadczenia ale z 

odpowiednią wiedzą  oraz zmysłem inżynierskim).
 Znajomość języka C i podstaw elektroniki.
 Komunikatywny język angielski.

Jeżeli znane jest Ci jedno z poniższych zagadnień:
1. Podstawy testowania, 
2. Podstawowa znajomość systemów elektronicznych (pomiary sygnałów, p

pomiarowymi), 
3. Znajomość architektury systemów embedded HW/SW,
4. Tworzenie i utrzymywanie wymogów / specyfikacji oprogramowania embedded,
5. Tworzenie i utrzymywanie architektury oprogramowania typu embedded przy wykorzystaniu 

języka UML, 
6. Znajomość przebiegu procesów SW build związanych z projektami embedded i językiem C,

           to nie wahaj się i aplikuj na
Oferujemy: 

 Atrakcyjne wynagrodzenie.
 Stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku.
 Wybór preferowanej formy zatrudnienia.
 Pracę na rzecz najbardziej rozpoznawalnych marek 
 Szkolenia i treningi. 
 Długoterminowe i interesujące projekty.
 Benefity pozapłacowe (m.in.: pakiet premium prywatnej opieki medycznej i kartę sportową), 

dobrą atmosferę pracy oraz spotkania integracyjne.
 Stałe wsparcie opiekuna z rami
 Współpracę ze specjalistami w swojej dziedzinie.
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nej firmy branży motoryzacyjnej szukamy pracowników do projektu z 

Specjalista systemów embedded C 
stanowisku będziesz odpowiedzialna/-y za: 

Weryfikację kompatybilności silnika i komputera sterującego. 
Integrację pcb z oprogramowaniem oraz weryfikację poprawności komputera ECU.
Przeprowadzanie testów elektromechanicznych oraz elektrycznych.  

zanie testów oprogramowania na poziomie integracyjnym z wyłączeniem testów 
Testowanie zgodności z projektem architektury. 

Ukończone studia elektrotechniczne lub ostatni rok studiów (mile widziane doświadczenie z 
ormatyką oraz hardware).    

Min. 1 rok doświadczenia, (mile widziane są również osoby bez doświadczenia ale z 
oraz zmysłem inżynierskim).     

Znajomość języka C i podstaw elektroniki. 
Komunikatywny język angielski. 

jedno z poniższych zagadnień: 

odstawowa znajomość systemów elektronicznych (pomiary sygnałów, p
najomość architektury systemów embedded HW/SW, 
worzenie i utrzymywanie wymogów / specyfikacji oprogramowania embedded,
worzenie i utrzymywanie architektury oprogramowania typu embedded przy wykorzystaniu 
najomość przebiegu procesów SW build związanych z projektami embedded i językiem C,

to nie wahaj się i aplikuj nacv.wroclaw@astek.pl 

Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku.
Wybór preferowanej formy zatrudnienia. 
Pracę na rzecz najbardziej rozpoznawalnych marek polskich i globalnych.
Długoterminowe i interesujące projekty. 
Benefity pozapłacowe (m.in.: pakiet premium prywatnej opieki medycznej i kartę sportową), 
dobrą atmosferę pracy oraz spotkania integracyjne. 
Stałe wsparcie opiekuna z ramienia ASTEK Polska. 
Współpracę ze specjalistami w swojej dziedzinie. 
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szukamy pracowników do projektu z 

 

Integrację pcb z oprogramowaniem oraz weryfikację poprawności komputera ECU.  
zanie testów oprogramowania na poziomie integracyjnym z wyłączeniem testów 

(mile widziane doświadczenie z 
Min. 1 rok doświadczenia, (mile widziane są również osoby bez doświadczenia ale z 

odstawowa znajomość systemów elektronicznych (pomiary sygnałów, praca z przyrządami 

worzenie i utrzymywanie wymogów / specyfikacji oprogramowania embedded, 
worzenie i utrzymywanie architektury oprogramowania typu embedded przy wykorzystaniu 
najomość przebiegu procesów SW build związanych z projektami embedded i językiem C, 

Stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku. 
polskich i globalnych. 

Benefity pozapłacowe (m.in.: pakiet premium prywatnej opieki medycznej i kartę sportową), 


