
specjalizuje się w badaniach i rozwoju zaawansowanego oprogramowania systemowego. Kładziemy nacisk
na bardzo wysoką jakość i niezawodność naszego oprogramowania. Nasza firma ma płaską strukturę, w
której każdy może wykazać się inicjatywą i wybrać własną drogę „kariery”.  Stosujemy zwinne techniki
wytwarzania oprogramowania. Współpracujemy z zespołami i firmami w USA, Japonii, EU. 
Więcej informacji – www.9livesdata.com  .

Machine Learning Engineer 
Opis projektu:

Poszukujemy  utalentowanych  programistów  do  produktyzacji  nowatorskich  algorytmów  uczenia
maszynowego w wyjątkowo młodych projektach Vision oraz Sensys, gdzie każdy członek zespołu ma bardzo
duży wpływ na architekturę rozwiązań, które tworzymy.

• Projekt  Vision  dotyczy  przetwarzania  strumieni  wideo  w  celu  wykrywania,  śledzenia  i  analizy
pojawiających  się  na  nich  obiektów  (np.  ludzi,  aut,  oznaczeń  drogowych)  z  myślą  m.in.  
o samosterujących się pojazdach: https://www.youtube.com/watch?v=i6ICWCbpBOM

• Projekt  Sensys  dotyczy  analizy  wielowymiarowych  szeregów  czasowych  występujących  
w systemach sensorów w celu inteligentnego wykrywania anomalii np. w serwerowniach, liniach
produkcyjnych czy wielkoskalowych instalacjach

Pracujemy z frameworkami PyTorch,  Tensorflow a kod produkcyjny tworzymy w C++ i Pythonie. Jeśli
chcesz być częścią jednej z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi technologii, dołącz do nas!

Wymagania:
• Wyższe wykształcenie informatyczne lub student ostatnich lat studiów informatycznych
• Dobra znajomość przynajmniej jednego z języków: C++, Python
• Znajomość podstaw głębokich sieci neuronowych
• Zdolność tworzenia niezawodnego, testowalnego i wydajnego kodu

Mile widziane:
• Znajomość bibliotek Tensorflow / PyTorch oraz technologii CUDA
• Doświadczenie we FrontEndzie
• Innowacyjność, kreatywność, dążenie do zastosowania swojej wiedzy w praktyce
• Zamiłowanie do inżynierskich praktyk agile (BDD, TDD, continuous improvement)

Oferujemy:
• Pracę w małych zespołach (3-5 osób) w wydzielonych pokojach
• Nowatorskie projekty: distributed systems, storage, big data, computer vision i inne
• Kreatywnych i chętnie dzielący się doświadczeniem współpracowników w firmie
• Luźną i przyjazną atmosferę
• Dobrą lokalizację: przy samym metrze Kabaty
• Elastyczność: rozumiemy, że niektórzy muszą wychodzić o 15, a inni lubią pracować dłużej i rano

się wyspać
• Podróże dla chętnych: jeździmy w delegacje do Japonii, USA i nie tylko

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji wysyłając swoje CV w języku angielskim
na adres hr@9livesdata.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji
procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą z  dnia  10 maja  2018 roku  o ochronie  danych  osobowych  (Dz.  Ustaw z  2018,  poz.  1000)  oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."
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