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SW vývojář 
 

 

Popis:   

• Vyvíjí PVD zařízení a inovuje vyráběná PVD zařízení – vyvíjí elektronická zařízení po 

stránce SW 

• Poskytuje technickou podporu servisnímu týmu, zákazníkům a vývojovému týmu 

firmy PLATIT 

• Podílí se na testování nových zařízení 

• Vyhodnocuje výsledky inovačních úkolů a přenáší poznatky z nich vyplývající do 

výroby 

• V oblasti ISO dokumentuje oblast SW 

• Vedoucímu výroby, vedoucímu vývoje a výkonnému řediteli předává informace o 

průběhu řešení nových úkolů, informace o podnětu k inovaci průběhu a vyřešení 

• Sleduje trendy v programování a vývoje SW 

 

Požadavky: 

• Anglický jazyk – velmi pokročilá znalost, plynulá mluvená i psaná forma 

• Řidičské oprávnění sk. B 

• Práce s PC – uživatelská znalost MS Windows, MS Office  

• Samostatnost při řešení úkolů 

• Znalost programování DELPHI, C# a jiných programovacích jazyků 

• Dovednost navrhnout řešení problému vyplývajícího z požadavků na vývoj 

• Dovednost aktivně spolupracovat v rámci mezinárodního vývojového týmu 

• Vzdělání v oboru fyzika výhodou 

 

Nabízíme: 

• Zázemí stabilní a perspektivní společnosti 

• Přístup k unikátním technologiím 

• Podnětné pracovní klima v dynamicky se rozvíjející společnosti 

• Ohodnocení přímo závislé na výkonu a schopnostech 

• Podíl na hospodářském výsledku 

• Dovolená v délce 5 týdnů 

• Příspěvek na penzijní připojištění 

• Příspěvek na sport a kulturu 

• Možnost dalšího vzdělávání 

• Závodní stravování 

 



Společnost PLATIT a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2577. 

IČ: 25904795; DIČ: CZ25904795 

 

 

 

 

 

 

 

Software developer 
 

 

Description: 

• Develops and innovates coating machines and their devices; develops electronic 

devices and their software 

• Provides technical support to PLATIT’s service team, customers and development 

team 

• Participates in testing new devices 

• Provides suggestions and solutions for the innovations 

• Evaluates and implements the results of the innovation process effectively into the 

production process 

• Documents the software in the ISO area 

• Follows trends in programming and software development 

 

Requirements: 

• Knowledge of English language - very advanced knowledge, fluent spoken and 

written form 

• Driving license  

• Work with PC - user knowledge of MS Windows, MS Office 

• Independent problem solver 

• Knowledge of DELPHI, C # and other programming languages 

• Ability to propose a solution to a problem arising from development requirements 

• Ability to actively cooperate within an international development team 

• Education in physics is an advantage 

 

What we offer: 

• Working in stable and promising company 

• Access to unique technologies 

• Stimulating work in a dynamically developing company 

• Bonus directly dependent on performance and capabilities 

• Share in profit  

• 5 weeks of holiday 

• Pension contribution 

• Contribution towards sport and culture activities 

• Possibility of further education 

• Company catering 

 


