Инженер-проектант на цифрово-аналогови електронни устройства
„ADD-BULGARIA” е високотехнолоична българска компания, чиято дейност е
разработка и имплементация на системи за дистанционно отчитане и управление на
ресурси като електроенергия, вода, газ и улично осветление, т.нар. Смарт метеринг
системи. Създаваме технологии за обработка и пренос на данни, базирани на найновите достижения в сферата на комуникациите като Power line communication (PLC)
по LV/MV, RF, GSM, GPRS, ETHERNET. Нашите продукти помагат на компаниите,
общините и гражданите да постигат амбициозните цели за енергийна ефективност и
устойчиво развитие.
Това, което прави АДД-България толкова успешна в сферата на смарт метеринга и
екипът от хардуерни и софтуерни специалисти, отдадени на една цел – да създават
продукти, които правят живота по-добър. Компанията разполага със собствени
произвдоствена база, което прави възможно наблюдението върху целия процес по
развитие на един продукт, реализация и имплементация – предимство, което не
всички фирми предлагат.
Поради нуждите от нови разработки, АДД-България търси специалист за позицията
хардуерен дизайнер.
Нашите изисквания към кандидатите:
- Висше образование, специалност Електроника или аналогична
- Теоретичен и практичен опит (минимум 3 години) в сферата на проектиране на
електронни устройства със смесени цифрово-аналогови сигнали, електронни системи
за контрол и управление.
- Oпит в проектирането на печатни платки, оживяване и цялостно изготвяне на
документация за проектираните електронни устройства.
- Владеене на CAD, специализиран софтуер за проектиране на електронни схеми Altium Designer, Orcad.
- Добро владеене на Английски език.
Вашите отговорности:
- Разработка, симулация и оптимизация на електронни устройства на база на
зададени крайни характеристики на продукта.
- Съживяване и проверка на основни електрически параметри на прототипни изделия.
- Документиране, окачествяване и характеризиране на крайни изделия.
- Умение за работа в екип при създаването и оптимизирането на проектираните
електронни устройства
- Контакт с доставчици и подизпълнители при реализацията на прототипи и крайни
изделия
При нас ще намерите:
- Предизвикателни проекти;
- Място, където екипната работа се оценява високо
- Възможност да разгърнете своя потенциал в бързо разрастваща се компания с

международни професионални стандарти, утвърден имидж в България и Европа,
която инвестира и във Вашето професионално развитие.
- Отлични съвременни условия и атмосфера за работа
- Постоянен трудов договор и социални осигуровки.
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография и
кратка презентация на реализирани проекти и Вашето участие в тях на jobs@addbg.com . Документите ще бъдат разгледани конфиденциално и в съответствие с
изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени
на интервю.

