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Software razvojni inženir (M/Ž)
V uspešen razvojni tim strokovnjakov vabimo novega
sodelavca za razvoj softwear-a. Gre za zanimivo
interdisciplinarno področje, ki poleg razvoja softwear-a
vključuje tudi sodelovanje pri razvoju produktov,
elektronskih in mehatronskih sistemov.
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posluhom za raznolikost.
Naša zgodba

Aplikacije izdelkov

Opis delovnega mesta
▶

Načrtovanje in implementacija software-a v Windows in
Linux okolju;

▶

Aktivno sodelovanje v timu ob obojestranskem
prenašanju znanja in izkušenj;

▶

Sodelovanje pri razvoju produktov, elektronskih in
mehatronskih naprav;

▶

Vodenje in organizacija razvojnih nalog.

▶

Nadgradnja in vzdrževanje obstoječe kode ter
infrastrukture;

▶

Priprava in urejanje tehnične dokumentacije;

Napredno znanje C, C++ in / ali Python programskih
jezikov (iščemo več izkušenih kandidatov za zaposlitev
na različna strokovna področja v odvisnosti od stopnje
izkušenosti kandidata v posameznem navedenem
programskem jeziku);

▶

Osnovno znanje na področju elektronike;

▶

Osnovno znanje na področju razvoja firmwear-a oz.
embedded sistemov ARM arhitekture;

▶

Vsaj 3 leta izkušenj s področja dela;

▶

Sposobnost razvijanja modularne, testabilne in berljive
kode z uporabo sodobnih programerskih praks in
principov razvoja;

▶

VI. ali VII. stopnjo izobrazbe elektro, računalništva ali
druge ustrezne smeri;

▶

Poznavanje konceptov: OOP, unit tests, CI, pull
requests, code reviews, formaterji, linterji, design
patterns…

▶

Inovativnost, analitično razmišljanje, natančnost in
doslednost;

▶

Sposobnost samostojnega kot tudi timskega dela;

▶

Želja po učenju novih tehnologij in orodij;

▶

Aktivno znanje angleškega jezika.

Od kandidata pričakujemo
▶

▶

Poznavanje razvojnih orodij: git, VS code ali (Visual
Studio) ter osnovno delo z logični analizatorjem in
osciloskopom…
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Nudimo
▶

Zanimive in raznolike projekte ter sodelovanje pri
razvoju visokotehnoloških produktov, ki se vgrajujejo v
različne napredne aplikacije npr. v robotiki, medicini in
vesoljski industriji;

▶

Samostojno in odgovorno delo v okolju, kjer je vaš
doprinos prepoznan in cenjen;

▶

Delo v sproščenem, inovativnem in pozitivno
naravnanem delovnem okolju hitro rastočega podjetja;

▶

Omogočamo in spodbujamo redno strokovno
izpopolnjevanje in usposabljanje;

▶

Ustrezno uvajanje v delo pod vodstvom izkušenih
mentorjev;

▶

Fleksibilen delovni čas z zavedanjem pomembnosti
in upoštevanjem ravnovesja službenih in zasebnih
obveznosti;

▶

Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno
dobo.

Stopite v kontakt z nami!
Posameznike, ki vam opisane delovne naloge predstavljajo izziv in veselje ter menite, da lahko s svojimi znanji,
izkušnjami in kompetencami obogatite ekipo naših strokovnjakov, vabimo, da nam posredujete prijavo in
življenjepis s podrobnim opisom delovnih nalog čim prej na elektronski naslov zaposlitev@rls.si.
Za dodatne informacije nas obiščite na www.rls.si, na voljo sem vam tudi na tel. št. 01 52 72 247 (Darja Skok).

Prijava na: zaposlitev@rls.si
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