
Senior C/C++ embedded developer

Kilka słów o nas:

PayEye to polski fintech, który wprowadza najbezpieczniejszy, a zarazem najwygodniejszy system płatności, 
oparty o technologię biometryczną wykorzystującą tęczówkę oka. To kolejny   etap   rozwoju   płatności   
biometrycznych,   które   zastąpią   dotychczasowe   formy uwierzytelniania użytkowników. Jako   pierwsi   na   
świecie   wprowadzamy   takie   rozwiązanie   komercyjnie,   zmieniając   tym samym   podejście   klientów   do   
finansów   osobistych.   Dzięki   payeye   wystarczy   jedno spojrzenie.
 Nasz kreatywny Zespół wciąż się rozwija, obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Senior C/C++ 
embedded developer. 
Innowacyjność   PayEye   to   nieskończone   możliwości,   dlatego   jeśli   chcesz   z   nami   je odkrywać, 
zapoznaj się z wymaganiami i wyślij swoje CV.

Opis stanowiska:

• tworzenie i rozwijanie oprogramowania wbudowanego dla terminali płatniczych i modułów biometrycznych;
• opracowanie architektury systemu bazującej na wybranym procesorze, module SOM;
• przenoszenie i optymalizacja algorytmów biometrycznych dla wybranej architektury;
• projektowanie algorytmów AI do obsługi treści video związanej z rozpoznawaniem tęczówki oraz twarzy;
• opracowywanie i wdrażanie testów;
• dokumentowanie tworzonego kodu;
• diagnozowanie i usuwanie bugów;
• utrzymanie bieżących produktów;
• opracowanie dokumentów opisujących architekturę systemu oraz dokumentacji badawczej;
• współtworzenie specyfikacji wymagań oprogramowania.

Profil idealnego kandydata:

• doświadczenie w pracy z systemami embedded na bazie NXP i/lub  Qualcomm/Quectel;
• doświadczenie przy tworzeniu architektury oprogramowania systemów embedded;
• znajomość GNU/Linux w zakresie potrzebnym programiście;
• umiejętność czytania schematów elektronicznych;
• znajomość systemu Android – middleware, Linux od strony programisty;
• minimum 3 lata doświadczenia w roli senior developera i/lub architekta;
• wybrane technologie/Narzędzia: Java, Python, OpenCV, CUDA,  google-mock/benchmark, Git/Gerrit, 
Jira/Confluence/Miro;
• umiejętność priorytetyzacji i organizacji pracy;
• znajomość technicznego języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawne poruszanie się 
w tematyce rozwijanej wraz z zespołem R&D.

Mile widziane:

• podstawowa wiedza z zakresu układów FPGA;
• znajomość zagadnień związanych z cyfrowymi technikami przetwarzania obrazu;
• znajomość techniki w zakresie detektorów obrazu;
• podstawowa znajomość zagadnień związanych z technologiami biometrycznymi.
• Doświadczenie w pracy z procesorami kryptograficznymi;

Oferujemy:

• atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę;
• możliwość rozwoju w młodej, dynamicznej i skoncentrowanej na celach 
organizacji, wdrażającej autorskie rozwiązania z wykorzystaniem biometrii w systemach płatności;
• udział w ciekawym projekcie e-commerce;
• możliwości rozwoju zawodowego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji;
• pakiet prywatnej opieki medycznej;
• Karta Multisport®;
• pracę w nowoczesnym, dobrze wyposażonym biurze w przyjemnej lokalizacji we  Wrocławiu;
• parking samochodowy i rowerowy;
• owocowe wtorki.

DOŁĄCZ DO NAS!


