
Embedded Linux Developer 

Náš rozrůstající se tým společnosti Photonic Technologies s.r.o. je zaměřen na vývoj 

zajímavých aplikací, které lidem usnadní život a přitom minimalizují dopad na životní prostředí. 

Pro unikátní projekt chytrých prodejních zařízení s obrovským potenciálem celosvětového 

nasazení hledáme nadšeného kolegu nebo kolegyni, aby s námi tvořil/a budoucnost.  

 

Co u nás můžete dělat: 

● Hledáme šikovného a samostatného kolegu nebo kolegyni především pro vývoj 

embedded Linuxu a testování na nových zařízení. 

Co byste měl/a mít a umět: 

● znalost systému Linux (různé distribuce) 

● zkušenost s Yocto nebo buildroot je velmi vítaná ale ne nezbytná 

● základní programování a skriptování (C++/Python/Bash) 

● znalost práce s Git a dalšími vývojářskými nástroji (Docker, Jenkins, ...)  

● samostatné myšlení 

Na co také uslyšíme: 

● Žijete Linuxem a open source komunitou (třeba na osobním pc)? 

● Máte za sebou již nějaké projekty třeba s raspberry, esp32, retropie nebo Kodi. 

Nenechte si to pro sebe. 

● Zajímá vás elektronika? Určitě nám netajte své zkušenosti s Arduino a komunikačními 

protokoly jako jsou i2c, rs232 či SPI. 

● Uvítáme práci na živnostenský list, pokud byste tak rádi s námi spolupracovali. 

● Budete se potkávat s anglicky mluvícími kolegy, kde vaši angličtinu ještě rozvinete.  

● Budeme rádi, pokud vám není lhostejné, jak lidé ovlivňují životní prostředí. 

Co Vás čeká: 

● Příjemný kolektiv malého týmu, ve kterém je vidět každý kus práce. 

● Rádi se s vámi domluvíme na efektivní práci z domu. 

● Nastavte si pracovní dobu tak, aby vyhovovala vašemu osobnímu životu. 

● Společně vyřešené stravování tak, aby se nám dobře pracovalo.  

Co ještě potřebujete vědět: 

● Pokud nás Váš životopis zaujme, obdržíte od nás úkol. Pokud ho zvládnete, pozveme si 

Vás na pohovor, kde dále posoudíme, jestli si vzájemně vyhovujeme. 

● Primárně hledáme někoho na práci na živnostenský list - rádi pomůžeme i s jeho 

založením. V případě, že z nějakého důvodu nechcete pracovat na živnostenský list, ale 

bude panovat oboustranný zájem, můžeme se domluvit i jinak. 

 

Lokalita: Roztoky u Prahy 

Odpovědi prosím pište na e-mail: pavel.skoda@photon-tech.eu 


