
Hledáme HW vývojáře 

Kolibrik.net – vodíkové technologie  

Kolibrik.net je firma ryze česká, nicméně dodáváme po celém světě. Neustále rosteme, abychom podpořili vzestup 
vodíkových technologií portfoliem našich služeb, produktů i intenzivním výzkumem a vývojem. 

Naše společnost vyvíjí a poskytuje širokou škálu produktů a řešení především pro oblast vodíkových palivových článků. 
Naše portfolio tvoří široká škála elektronických přístrojů a modulů, které slouží v laboratořích při výzkumu a vývoji, 
používají se při vývoji prototypů vodíkových aplikací a testování zdrojů na bázi palivových článků. Dodáváme též 
elektroniku pro vodíkové aplikace určenou k řízení, monitorování či ke konverzi energie. 

Js i  schopný navrhovat a konstruovat 
produkty složené z  digitálních 
i  analogových obvodů? 

V našich produktech se hojně vyskytují výkonové či 
precizní analogové obvody, spínané zdroje, digitální 
řízení s MCU či FPGA, AD a DA převodníky, různé 
komunikační sběrnice atd. Bylo by dobré, kdybys měl 
v některé z těchto oblastí zkušenosti. Hodit se mohou 
také zkušenosti s návrhem plošných spojů, ideálně 
v Altium Designeru. 

Více než na konkrétních znalostech nám ale záleží 
na celkových zkušenostech a rozhledu v oboru, 
schopnostech fungovat jako člen týmu, samostatně 
řešit jednotlivé problémy a posouvat vývoj, a tím celou 
naši firmu, kupředu.

Co by Ti  nemělo chybět  

• hlavně chuť vyvíjet nové věci 

• praxe nebo VŠ vzdělání v oboru 

• samostatnost v řešení problémů 

• schopnost spolupracovat v týmu 

• AJ min. na úrovni porozumění textu 

Co Ti  nabízíme  

• 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba 

• příspěvek na penzijní připojištění a stravování 
• občerstvení na pracovišti, firemní akce 

• podpora od vedoucích pracovníků i kolegů 

• možnost školení a vzdělávání se 

Budeme rádi, když budeš moci 
nastoupit co nejdříve  

Svůj životopis zašli na e-mail kariera@kolibrik.net 

Zavolat můžeš i na telefon  777 217 401 

Více informací  a  další  volná místa na  www.kol ibrik.net/kariera  

Kol ibrik.net,  s .r .o.  Smetanova 34,  Žďár nad Sázavou 


