
 

 

 

 

 

 

Canon Ophthalmic Technologies jest częścią Grupy Canon Inc. z siedzibą w Japonii, światowego lidera nowoczesnych 
rozwiązań obrazowania. Najwyższa jakość wytwarzanego oprogramowania stanowi priorytet dla wysokiej klasy inżynierów, 
których działanie wyraża się w odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie. Prowadzone i rozwijane prace badawcze  
w zakresie nowych technologii oraz wieloetapowe wytwarzanie oprogramowania połączone z niezbędną jego walidacją są 
wyznacznikami ciągłego doskonalenia i kompleksowości działań Canon Ophthalmic Technologies.  

 

Developer C++/ przetwarzanie obrazów  
Miejsce pracy: Wrocław 

 

Nasze Oczekiwania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne (informatyka lub pokrewne), 

 Umiejętność programowania w języku C++ oraz C# , 

 Znajomość technologii przetwarzania obrazów, 

 Język angielski na poziomie dobrym, umożliwiającym pisanie/czytanie dokumentacji technicznej,  

 Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 
 Zdolność analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się. 

Mile widziane: 

 Znajomość języka programowania C++ (mile widziana znajomość elementów C++11/14/17),  

 Znajomość technologii programowania GPU, 

 Kreatywność, zdolność do nieszablonowego rozwiązywania problemów, 

 

Twoje Obowiązki: 

 Tworzenie i rozwój aplikacji do obsługi urządzeń medycznych, 

 Przygotowanie dokumentacji technicznej, 

 Analiza wymagań. 

Co możemy Ci zaoferować? 

 Stabilną pracę i przyjazną atmosferę w kreatywnym zespole, 

 Atrakcyjne warunki zatrudnienia odpowiadające doświadczeniu i kwalifikacjom, 

 Stacjonarne i długoterminowe projekty o znaczeniu ogólnoświatowym, 

 Zdobycie doświadczenia w sektorze nowych technologii w silnie wyspecjalizowanej branży medycznej, 

 Regularne imprezy integracyjne i inne eventy (LaserTag, Paintball, Dart League, FruitDay itp.) 

 Prywatną opiekę medyczną, 

 Kartę MultiSport lub system kafeteryjny MyBenefit  

 Dofinansowanie kursu języka angielskiego oraz możliwość nauki języka japońskiego, 

 Elastyczne godziny pracy, 

 … i najlepszą kawę we Wrocławiu :) 
 

CV prosimy przesyłać na adres canon_rekrutacja@canon-ot.com.pl 

z dopiskiem "Programista C++/przetwarzanie obrazów" w tytule wiadomości. 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego i 

przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." 
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