MEDISO Medical Imaging Systems Kft.
H-1037 Budapest, Laborc u. 3.
Phone: +36 - 1 - 399 3030
Fax: +36 - 1 - 399 3040
E-mail: info@mediso.com

Több mint 25 éves múltra visszatekintő, az orvosi képalkotó berendezések (SPECT, PET, CT, MRi)
fejlesztésben és gyártásában tevékenykedő, a hazai és nemzetközi piacokon is ismert, dinamikusan
fejlődő cégünk az alábbi pozícióba keres kollégát:

Alkalmazás fejlesztő
Szeretnénk egy új alkalmazást fejleszteni, mely lehetővé teszi a strukturált cloud alapú
leletezést együttműködve a meglévő szoftvereinkkel. A szoftver fő feladata, a kiértékelő
szoftverinkből kinyert képi anyag mellé szöveges leletet készíthet az orvos, majd ezt egy
weboldalon keresztül elérhető teszi más orvosok és a páciens számára is.
Az új munkatárs feladatai lesznek:







2-4 fős csapatban fejlesztési feladatok ellátása
C++-os alkalmazás keretrendszer, Qt Gui és szolgáltatás (service) fejlesztés
Hálózati alkalmazás fejlesztés, szerver-kliens modell
Adatbázis fejlesztés és modellezés, kétszintű (lokális és központi) adatbázis
Alkalmazás összekötése ODBC felületen keresztül az adatbázissal
Architektúra tervezés és modellezés

A leendő Kollégára igaz:









Felsőfokú végzettség műszaki vagy informatikai területen
3-5 év szakmai gyakorlat
Rendszertervezésben való jártasság
C++ nyelv mélyebb ismerete
SQL ismerete
Hálózati programozás (szerver-kliens) ismerete
Technikai szintű angol nyelvtudás
Alapos, megbízható, motivált

Előnyt jelent:











Windows és Linux operációs rendszer ismerete
Valamely verziókövető rendszer ismerete (Git)
Visual Studio mélyebb ismerete
CMake ismerete
Hálózati és adatbázis security ismeretek
Az ágazatban elterjedt informatikai megoldások ismerete
Az ágazatban elterjedt szabványok ismerete
A szoftverprojektek folyamatainak ismerete
Natural Language Processing ismerete
Flexibilitás és adaptációs képesség új igények, követelmények kezeléséhez

Amit ajánlunk:




Változatos, színvonalas szakmai feladatok
Rugalmas munkaidő
Lehetőség a szakmai fejlődésre és kiteljesedésre a világ élen járó orvosi képalkotó cégénél
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Képzéseken való részvétel
Új technológiák tanulása és nyomon követése
Lendületesen fejlődő csapat
Innovatív, egyéni ötleteket támogató környezet
Versenyképes fizetés
Életpálya modell (előrelépési lehetőség)

A jelentkezéseket az alábbi e-mailcímre várjuk: allashirdetes@mediso.com

