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Inženir za načrtovanje digitalnih
elektronskih vezij (M/Ž)
Ali želite sodelovati pri razvoju naslednje generacije
naprednejših enkoderjev, s pomočjo katerih
bodo roboti in druge naprave naših strank še
natančnejše, hitrejše in bolj varne? Pridružite se
nam kot inženir za načrtovanje digitalnih vezij v
FPGA in digitalnih integriranih vezij.

Najzaposlovalec 2017, najizvoznik 2016, gazela 2015 so priznanja, ki podjetje RLS d.o.o. uvrščajo v sam vrh slovenskega gospodarstva.
V podjetju RLS že 30 let razvijamo, izdelujemo in tržimo magnetne senzorje pomika in zasuka. Naše izdelke odlikujejo visoka točnost in
odpornost na zunanje dejavnike, zato se vgrajujejo v napredne sisteme v medicini, robotiki in električnih vozilih. Pri delu spodbujamo
inovativnost in ustvarjalnost, uspešnost pa gradimo z integriteto, odličnostjo, s spoštovanjem sodelavcev in poslovnih partnerjev ter s
posluhom za raznolikost.

Opis delovnega mesta
▶

Načrtovanje digitalnih vezij v HDL jeziku, predvsem v
systemverilogu;

▶

Programiranje, predvsem v C, C++ in Python z
namenom testiranja digitalnih vezij;

▶

Implementacija designa v FPGA, potencialno tudi ASIC;

▶

▶

Simulacije in testiranje digitalnih elektronskih vezij;

Dokumentiranje svojega dela (od oblikovanja zahtev do
testnih poročil).

▶

Izvajanje meritev z ustrezno razvojno opremo (logični
analizator, osciloskop, debugger);

Pričakujemo
▶

Dobro obvladovanje vsaj enega HDL jezika:
systemverilog oz. Verilog ali VHDL (delo bo potekalo v
systemverilogu);

▶

Zaželeno poznavanje razvojnih okolij in orodij za razvoj
in testiranje vgnezdenih sistemov (Keil uvision, winidea,
Visual Studio, Visual Studio Code);

▶

Sposobnost postavitve arhitekture elektronskega vezja
v HDL jeziku;

▶

Zaželeno vsaj osnovno poznavanje sistema Linux;

▶

Izkušnje z implementacijo digitalnih vezij na FPGA;

▶

Vsaj 3 leta izkušenj s področja dela;

▶

Izkušnje s simulacijo in testiranjem digitalnih
elektronskih vezij;

▶

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

▶

Poznavanje arhitekture mikrokontrolerjev;

▶

Inovativnost, analitično razmišljanje, natančnost in
doslednost;

▶

Zaželeno obvladovanje programskih jezikov C, C++,
Python;

▶

Sposobnost samostojnega, kot tudi timskega dela;

▶

Pripravljenost na učenje;

▶

Aktivno znanje angleškega jezika.

▶

Zaželene so izkušnje z implementacijo digitalnih vezij
na ASIC;

▶

Zaželeno poznavanje orodij za razvoj FPGA vezij (Xilinx,
Lattice, Intel);
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Nudimo
▶

Priložnost za posameznika, ki bi želel svojo kariero razvijati na področju kakovosti;

▶

Samostojno in odgovorno delo v dinamičnem, visokotehnološkem in razvojno naravnanem podjetju;

▶

Omogočamo in spodbujamo redno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje;

▶

Ustrezno uvajanje pod vodstvom izkušenih mentorjev;

▶

Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo.

Stopite v kontakt z nami!
Kandidate, ki vas je pritegnil opis delovnih nalog in se prepoznate v naših pričakovanjih, vabimo, da nam posredujete
prijavo in življenjepis s podrobnim opisom dosedanjih izkušenj in kompetenc na mail zaposlitev@rls.si.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 01 52 72 247 (Darja Skok).

Prijava na: zaposlitev@rls.si
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