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FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW: 

 

 

Instytut Technologii Elektronowej oddział w Krakowie 
 

poszukuje kandydatów do realizacji zadań w projekcie pn. 

 

„Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym 

testem do wykrywania wirusa grypy – FLUSENSOR” 
 

w ramach 

działania 1.2 „Projekty badawczo – rozwojowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 

 

 

 

 

Rodzaj przewidzianego do wykonania zlecenia: 

Zaprojektowanie i wykonanie miniaturowego elektronicznego czytnika do pomiarów oddziaływań. 

Parametry urządzenia mają umożliwić rozpoznawanie obecności patogenu na mikroelektrodach. 

Urządzenie ma zapewniać możliwość przetwarzania sygnałów i bezprzewodową transmisję danych do 

dedykowanej aplikacji uruchamianej na komputerze lub smartfonie. 

 

Opis czynności które należy wykonać w ramach zlecenia: 

Zaprojektowanie i wykonanie miniaturowego elektronicznego czytnika dedykowanego do współpracy z 

mikroelektrodami opracowanymi w ramach zadania 3. projektu FLUSENSOR. Poprawność działania 

zostanie zweryfikowana przez porównanie wyników uzyskanych z czytnika z wynikami pomiarów tych 

samych elektrod przeprowadzonych przy użyciu aparatury laboratoryjnnej. Czytnik ma być wyposażony w 

układy umożliwiające przesyłanie wyników pomiarów do aplikacji uruchomionej na komputerze lub 

smarfonie, lub bezpośrednio do Internetu.  

Opracowanie oprogramowania układowego działającego pod kontrolą mikrokontrolera wchodzącego w 

skład czytnika. 

 

Kwalifikacje zawodowe: 

- doktorat w dziedzinie elektroniki, 

- doświadczenie w zakresie projektowania systemów elektronicznych,  

- znajomość narzędzi Altium Designer, Circuit Studio, Autodesk Inventor, Fusion 360, 

- doświadczenie w pracy zespołowej, 

- doświadczenie w zakresie projektowania specjalizowanych elektronicznych systemów czujnikowych i 

pomiarowych, 

- bardzo dobra znajomość języka C dla mikrokontrolerów ARM, w tym analiza statyczna i walidacja kodu, 

- umiejętność posługiwania się systemami wersjonowania (np. SVN, GIT), 

- umiejętność dokumentowania kodu źródłowego oprogramowania oraz wykonania dokumentacji 

technicznej projektu. 

 

Czas realizacji zlecenia: 

15.02.2018 – 15.09.2018 
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Forma zlecenia: 

umowa zlecenie 

 

Nazwa stanowiska: 

Pracownik ds. systemów elektronicznych czytnika 

 

Numer zadania i wydatku wg budżetu: 

Zadanie nr 5 wydatek nr 2 

 

Wynagrodzenie: 

Zgodnie z budżetem projektu  

 

Termin składania ofert: 

14.02.2018r. 

 

 

 

Życiorys wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres: 

pracakrakow@ite.waw.pl 

 

 
W dokumentach prosimy o dołączenie klauzuli wraz z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z 

późniejszymi zmianami.” 


