Česká společnost ROmiLL Microwave vyvíjí a vyrábí zařízení k aplikacím
mikrovlnného ohřevu ve zpracovatelském průmyslu.
Unikátní ohřevné technologie, koncipované na míru produktu a
procesu, vytváří multiprofesní vývojový tým.

Hledáme kolegu s dlouhodobou perspektivou na pozici:

VÝVOJÁŘ PRO INTERAKCE MATERIÁLŮ A MIKROVLN

TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSLOVÝ
MIKROVLNNÝ OHŘEV
GUMA, ELASTOMERY
KERAMIKA
DŘEVO
CHEMIKÁLIE, FARMACEUTIKA
KOMPOZITY
PLASTY
VLÁKNA, PAPÍR, TEXTIL, KŮŽE
SKLO
OBILOVINY, BYLINY, PEČIVO
MASO, OVOCE, HOTOVÁ JÍDLA

PŘEDEHŘEV, VULKANIZACE
SUŠENÍ, PŘEDSUŠENÍ, SPÉKÁNÍ
NAPAŘOVÁNÍ, SUŠENÍ, MODIFIKACE
SUŠENÍ, AKCELEROVÁNÍ, PĚNĚNÍ
PULTRUZE, VYTVRZOVÁNÍ, POLYMERIZACE
SVAŘOVÁNÍ, LEPENÍ, RECYKLOVÁNÍ
SUŠENÍ, PŘEDEHŘEV, LEPENÍ
TEMPEROVÁNÍ, TAVENÍ, SUŠENÍ
PASTERIZACE, INAKTIVACE, PRAŽENÍ
ROZMRAZOVÁNÍ, PŘEDVAŘENÍ

Náplň:
 Koncipování mikrovlnných zařízení pro zpracování v průmyslových objemech:
– Poloprovozní ověření procesu na vzorcích dodaných zákazníkem v testovacích aparaturách.
– Inženýrské výpočty, odvozené z experimentálních ověření, směřující ke stanovení provozních parametrů.
– Potvrzení simulacemi, modelováním ve vědeckotechnickém software (CST Studio, Matlab …) a analýzou dat.
– Návrhy algoritmů a řídících systémů.
– Optimalizování funkčních, úsporných a bezpečných mikrovln.
 Vylepšování mikrovlnných generátorů, řídících, monitorovacích, ochranných, bezpečnostních systémů.
 Montáž, oživování, odlaďování zařízení.
 Koordinace:
– S dodavateli součástí, celků a služeb s klíčovou vazbou na funkci mikrovln.
– Se strojními i elektro konstruktéry a IT specialisty vývojového týmu a výrobou.
– S obchodním úsekem a zákazníkem formou podkladů a podpory v nabídkové i servisní fázi.
– S univerzitami a výzkumně vývojovými institucemi.
Odpovědnost:
 Za správnou koncepci návrhu nového nebo inovovaného zařízení, který je podkladem projektu.
 Za provedení zkoušek při předávání díla zákazníkovi, ověřování testovacích aparatur, prototypů atp.
 Za úpravy, související s funkcionalitou mikrovln, které si vyžaduje provozování vyvinutého zařízení.
 Za zavádění postupů v souladu s aktuálními trendy v oboru mikrovln.
Požadavky:
 VŠ vzdělání, např. elektrotechnika, fyzikální elektronika, přístrojová technika, fyzika, biofyzika apod.
 Praxe 10 let, angličtina alespoň čtením a psaním, ŘP sk. B, přezkoušení dle vyhlášky 50/78 je možné dodatečně.
 Znalost fyzikální elektroniky, termodynamiky, elektrotechniky, mikroelektroniky.
 Prakticky uplatnitelný přehled v matematice, fyzice, chemii, materiálech, počítačového řízení, programování.
 Vhled do pneumatiky, hydrauliky na úrovni potřebné pro agregování systému do zařízení.
 Představení dosavadní práce, reference.
 Ochota k občasným více denním služebním cestám, a to i do zahraničí.
 Profesionál, kriticky analytický přístup, nasazení, samostatnost, zodpovědnost, férovost, sebejistota, sebereflexe.
 Kreativita, dobrá představivost, komplexní uvažování i smysl pro detail.
 Komunikační a prezentační schopnosti nejsou podmínkou, ale výhodou. Hledáme především vědecký potenciál.
Nabízíme:
 Flexibilní pracovní doba, lekce cizího jazyka, 5 týdnů dovolené, stravné, motivační finanční ohodnocení.
 Seberealizace, osobní a profesní růst, unikátní projekty, spolupráce a dodávky ve vyspělých zemích.
Mikrovlnný vývojář je odpovědný za svůj projekt. Ale nebude na to sám. Máme multiprofesní vývojový a výrobní tým
a celkem 30 let zkušeností. Poznatky se sdílí a nejlepší řešení se vytváří společně.
Co nebudete umět, Vás naučíme. Samostatně už musíte proniknout do problematiky každého dalšího oboru nového
zákazníka. Bez potřebné míry znalostí souvislostí se neobejde ani komunikace se specializovanými dodavateli.
Mikrovlnné aplikace jsou multioborovou disciplínou se soustavným učením se novému. Považujete to za
zajímavé? Čas od času se zde zrodí světově unikátní technologie. Pod ní může být Váš podpis.
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