Hledáme kolegu do vývojového týmu našeho inovačního centra společnosti Target
Technologie, kde pracujeme na několika technologických projektech. V současnosti
bychom rádi posílili tým, který se zabývá vývojem optimalizačních řešení za účelem úspory
materiálu na poli automotive.

Název pracovní pozice: SW vývojář / analytik

Pracovní náplň:
Hlavní pracovní náplň tvoří vývoj modelů a algoritmů výpočetního jádra pro optimalizaci výrobních
procesů v automobilovém průmyslu. Součást pracovní náplně představují i tyto body:
•
•
•
•
•
•
•

vývoj a implementace jádra aplikací
návrh a příprava datových struktur
provádění procesních analýz a následné vyhodnocování jednotlivých modelů a přístupů
propojování jednotlivých modulů s front-end částí ve spolupráci s kolegy
testování vyvíjených funkcionalit a tvorba dokumentace
reportování chyb a námětů na zlepšení
spolupráce s týmem během všech fází vývoje celého řešení

Nabízíme:
§
§
§
§
§
§
§

možnost podílet se na zajímavých technologických projektech a vývoji nových řešení spojených s
umělou inteligencí (AI) a Big Data, řešení NP-úplných problémů
podílení se na celém procesu vývoje našich produktů od prvotní analýzy přes teoretické
zpracování návrhu, vlastní vývoj a testování až po uvedení produktu na trh
možnost samostatného řešení komplexních problémů
motivující finanční ohodnocení
prostor pro vlastní kreativitu a seberealizaci
flexibilní pracovní podmínky dle vzájemné dohody
práci v mladém a přátelském kolektivu malé firmy

Co od vás očekáváme:
§
§
§
§
§
§
§
§

VŠ vzdělání (obor informatika) – ideálně absolventy ale i studenty závěrečných ročníků
velmi dobré analytické, koncepční a logické uvažování
znalost efektivních datových struktur
zkušenost s programovacím jazykem Java / Scala výhodou
schopnost práce v týmu
chuť neustále se učit
angličtinu na úrovni B2
chuť pracovat na nových věcech, překonávat výzvy všeho druhu, posouvat věci ale i sebe
dopředu

V případě zájmu zašlete svůj životopis na níže uvedenou emailovou adresu.
Jakub Šrot, vedoucí technického oddělení
Target Technologie s.r.o.
Email:

Web:

target@target-technologie.cz
www.target-technologie.cz

