
ОГЛАС ЗА ПОСАО - ИРИТЕЛ а.д. Београд 
 

Позиција: Hardware R&D инжењер 
 

ИРИТЕЛ а.д. Београд иза себе има 55 година успешног рада у области електронике и 
телекомуникација. Више деценија смо лидери у овом делу Европе у развоју, 
производњи и имплементацији OTN/DWDM/ROADM, CWDM и NG-SDH оптичких 
транспортних система чији битски протоци прелазе 25 Tb/s. Позивамо кандидате који 
су амбициозни, вредни, стручни, жељни стицања нових знања и напредовања, да се 
придруже нашем развојном тиму. 
 

Опис посла: 

ИРИТЕЛ проширује портфолио у оптичким транспортним платформама са  
state-of-the-art оптичким системима терабитских протока по једном оптичком 
влакну. Отворена позиција нуди ангажовање у тиму који развија и дизајнира 
хардвер модерних јединица и модула за high-end оптичке транспортне мреже 
базиране на OTN, DWDM, ROADM и 5G технологијама. 

 

Активности: 

- дизајн хардвера и функционалности јединица 
- PCB дизајн 
- FPGA дизајн 
- EMC 
- одабир компоненти, израда BOM 
- сарадња са тимом за embedded софтвер 
- подршка тест екипи 
 

Образовање и вештине: 

- дипломирани инжењер, BSc или MSc Eлектротехничког факултета  
- са или без искуства 
- познавање енглеског језика 
- добра организованост појединца и тимска оријентисаност 
- жеља за учењем и напредовањем 
- иновативност и креативан приступ 
- усмереност ка завршавању послова и решавању проблема 

 

Нудимо: 

- одличну прилику за стицање практичних знања током комплетног развојног 
циклуса  

(од идеје, преко креирања производа, до употребе у реалним условима рада) 
- рад у стручном и креативном тиму 
- стицање знања и искуства са различитим интерфејсима, протоколима и 

технологијама: 
 PCIe, SPI, I2C, MDIO, high-speed SerDes дизајн са протоцима 10G, 25G, 56G,  
 терминација и дистрибуција такта, CPU системи, OTN, DWDM, ROADM, Ethernet 
- могућност усавршавања и напредовања 
- динамично окружење и рад са најсавременијом опремом 
- посете сајмовима, конференцијама, курсевима и семинарима 
- флексибилно радно време 
- компетитивна зарада: основна плата + бонус у складу са личним резултатима 

рада 
 

Пријаве и CV кандитати могу послати на мејл osp.posao@iritel.com 
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