
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3DHISTECH a digitális patológiában, digitális mikroszkópok, laboreszközök fejlesztésében és 

gyártásában élenjáró, Európában piacvezető magyar vállalat. 

  

Fejlesztéseinkkel olyan orvostechnikai eszközöket bocsátunk a diagnosztika és a kutatások szolgálatába, 

amelyek egyedülálló módon teszik lehetővé a szövettani, genetikai eltérések megjelenítését, kiértékelését 

és archiválását.  

 

Kulcsszavunk az Innováció! 

Eredményeinket üzleti sikereinken felül számos díjjal is elismerték. Innovációs Nagydíj, többszörös 

Innovatív Exportőr díj, Nemzetközi Digitális Mikroszkóp versenyen, többszörösen díjazott. 

A nemzetközi vállalatok után az egyik legtöbb szabadalmat benyújtó magyar cég vagyunk. 

 

 

Szoftverfejlesztő 

Kooperatív képzés 
(CaseViewer) 

 

 

 

 

Feladataid lesznek: 

 a cég saját fejlesztésű, világszínvonalú orvostechnikai szoftvereinek fejlesztése, 

 a fejlesztési folyamatokban való aktív részvétel: specifikáció, tervezés, implementálás, fejlesztői teszt, 

hibakeresés, 

 a folyamatos technológiai fejlesztések figyelemmel kísérése és továbbgondolása a cég 

versenyképességének erősítése érdekében. 

 

Akit keresünk: 

 legalább 2-3 releváns szakmai tapasztalata van, 

 C, C++ programozási nyelvben való jártas, 

 középfokú angol nyelvtudása van, megérti a szakmai anyagokat, 

 kreatív, feladatokat képes önállóan megvalósítani, emellett csapatmunkában is képes teljesíteni, 

 jó absztrakciós készség, rendszerszemlélet. 

 

 

 

 

LAPOZZ  



 

 

 

Előnyt jelent a kiválasztás során: 

 grafikus (pl. OpenGL) programozásban szerzett tapasztalat, 

 agilis szoftverfejlesztés ismerete (SCRUM), 

 .NET keretrendszer, C#, CLI/C++ programozási nyelv és a WPF ismerete, 

 Mac programozási ismeretek, 

 orvosbiológiai érdeklődés/végzettség, 

 optikai rendszerek, mikroszkópia ismerete, 

 fejlesztői dokumentációkészítésben való jártasság. 

 

Amit kínálunk: 

 az új munkatárs egy nagy presztízsű vállalat sikeres, professzionális és innovatív csapatának lehet a 

tagja, 

 minimális a fluktuációnk, stabil csapat tagjává válhatsz, 

 K+F projektekben való részvétel, 

 szakmai és személyes fejlődési lehetőség, meglévő szakmai tudás mélyítése, 

 nyitottság új ötletek felé, 

 önállóság, 

 változatos munka, 

 hosszú távú együttműködés lehetősége, 

 

 

 

Munkavégzés helye: Budapest, Zugló 

 

Bízunk benne, hogy hamarosan megtalálunk és Te leszel a csapatunk új tagja! 

 

Ismerj meg minket személyesen!  

Az állásinterjú nálunk nem vallatás, hanem előremutató beszélgetés, amely során megismerhetjük céljaid, 

elképzeléseid és bemutatjuk a környezetet, ahol dolgozunk, az eszközöket, amiket fejlesztünk.  

 

A kiválasztás folyamatos, jelentkezz minél hamarabb!  

Karrieroldalunkon bonyolult regisztráció nélkül, 1-2 perc alatt egyszerűen beadhatod pályázatod: 

https://www.3dhistech.com/jelentkezes-allashirdetesre 
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