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esc Aerospace se zabývá elektronikou se zvláštním důrazem na embedded systémy, přenos dat a mikrovlnné 

aplikace. Vyvíjí několik produkčních řad bezpilotních letounů UAV i antidronové systémy C-UAS. Výzkumné aktivity 

společnosti se zaměřují na oblasti bezposádkových řídících systémů, antikolizních systémů a systémů pro pozemní 

stanice řízení bezpilotních letounů a satelitů. esc Aerospace se aktivně účastní vesmírných projektů, včetně 

projektů vypisovaných Evropskou vesmírnou agenturou ESA a evropskou obrannou agenturou EDA. V této oblasti 

probíhají práce na letovém software pro satelitní palubní systémy, EGSE software a zpracování dat. 

Název pozice:  C embedded vývojář pro 
Aerospace 

 

Nabízíme zajímavé uplatnění vědomostí a získání zkušeností pro studenty 
i doktorandy na našich projektech v oblastech: 

 

SATELITNÍ SYSTÉMY 

• vývoj letového softwaru pro družicové systémy   

• testování kritického softwaru a komunikačních rozhraní 

 

AVIONIKA UAS / RPAS 

• vývoj a testování bezpilotních letounů UAS / RPAS, oživování dronů 

• příprava a integrace systémů pro provoz v nesegregovaném vzdušném prostoru 

• testování palubního SW a komunikačních rozhraní 

• účast na budování pozemního segmentu pro příjem dat z UAS / RPAS a ze satelitů 

 

MEDICÍNSKÉ PROJEKTY 

• vývoj technologií v oblasti biomedicíny 

• vývoj produktů v oblasti lékařské robotiky 

• možnost vést projekty se zaměřením na zdravotnický SW a HW 

 

Očekáváme: 

• SŠ/VŠ technického směru (přivítáme i studenta či doktoranda)    

• zkušenosti s programováním v jazyce C, embedded C a vývojem C aplikací 
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• zkušenosti s přípravou a integrací systémů (oživení testování a hledání chyb) 

• znalosti: operační systém RTOS, rozhraní CAN / UART / SPI / I2C, code reviews 

• znalosti, které jsou výhodou: Python, C++, requirement engineering, software architecture 
design, CANFD,  Ethernet, DOIP, XCP, agilní metodiky vývoje /        V-Model, MISRA 
Standard, mikrokontroléry STM, práce s osciloskopem / logickým analyzátorem, znalost 
radiační problematiky (pro medicínské projekty) 

• schopnosti: analytické a kritické myšlení, schopnost komunikovat v AJ, komunikační 
schopnosti, zájem o oblast aerospace, satelitní a letecké techniky                     

 

Nástup možný ihned 

V případě zájmu nám zašlete Váš životopis s fotografií a finančním očekáváním na: 
hr@evolvsys.cz 


