
 

 04/1399تاریخ آگهی: 

 دعوت به همکاری
از    خودرو،پیشرفته  قطعات    تولید کننده  ،صنایع تولیدی کروز شرکت  

 ، مخابرات(  الکترونیک برق )   مهندسیهای  رشته آموختگان  دانش 

دعوت  صورت تمام وقت  به  شرایط زیر،    با طراحی آنتنو   EMCدر زمینه  

 نماید. به همکاری می 

 ای میدان و امواجدانش پایه تسلط بر (1

 ( … ,HFSS, CST, FEKOافزارهای میدانی )نرمیکی از  تسلط بر (2

  PCBروی های طراحی آنتن تسلط بر (3

 Microwaveدر باندهای  PCBهای طراحی آنتن آشنایی با (4

 PCBدر طراحی  مربوطو نکات  EMC/EMIمبانی آشنایی با  (5

 EMC هایآشنایی با آزمون (6

 اصول الکترونیک و قطعات الکترونیکیآشنایی با  (7

 های الکترونیکیسازی میدانی مدارها و سیستمقابلیت تحلیل و شبیه (8

 

 .الزامی است سربازی )برای آقایان( خدمت کارت پایان یا معافیتو پایان تحصیالت * 

 . تحصیالت وجود دارد وقت تا پایان خدمت یاپاره  مدت* امکان همکاری کوتاه 

 * داشتن تجربیات و سابقه کار مشابه امتیاز مثبت است.

 erd.info@crouse.ir ارسال رزومه:

 Field-05عنوان ایمیل: 

 

 شوند.ها مطابق فرمت ذکر شده نباشند، فیلتر خواهند شد و بررسی نمیهایی که عنوان آنتوجه: ایمیل



 

 04/1399تاریخ آگهی: 

 دعوت به همکاری
از    خودرو،پیشرفته  قطعات    تولید کننده  ،صنایع تولیدی کروز شرکت  

  (مخابرات   ، کنترل،الکترونیک ) برق   مهندسیهای  رشته آموختگان  دانش 

صورت تمام وقت  به  با شرایط زیر،    هامدارها و سیستم  یطراح  در زمینه

 نماید. دعوت به همکاری می 

 و داشتن تجربه مرتبط دیجیتالو  آنالوگ مداراتتسلط بر تحلیل و طراحی  (1

 OrCADمانند  ،مدار سازیشبیهافزارهای طراحی و تسلط بر یکی از نرم (2

 هاآشنایی با قطعات الکترونیکی و اصول عملکرد آن (3

 (Failure Analysisآشنایی با تحلیل خرابی مدارات و قطعات الکترونیک ) (4

 (Worst Caseمحاسبات مدارات آنالوگ در بدترین حالت )آشنایی با  (5

 Altiumافزارها مانند با یکی از نرم PCBاصول و تئوری طراحی  ابآشنایی  (6

 PCBدر طراحی  EMCمبانی با  ییآشنا (7

 Cبه زبان  نویسی میکروکنترلرهابرنامه یی باآشنا (8

 

 .الزامی است سربازی )برای آقایان( خدمت کارت پایان یا معافیتو پایان تحصیالت * 

 . تحصیالت وجود دارد تا پایان خدمت یا وقتپاره  * امکان همکاری کوتاه مدت

 

 erd.info@crouse.ir ارسال رزومه:

 HW-07عنوان ایمیل: 
 

 شوند.نمیها مطابق فرمت ذکر شده نباشند، فیلتر خواهند شد و بررسی هایی که عنوان آنتوجه: ایمیل



 

 04/1399تاریخ آگهی: 

 دعوت به همکاری
از    خودرو،پیشرفته  قطعات    تولید کننده  ،صنایع تولیدی کروز شرکت  

  (مخابرات   ، کنترل،الکترونیک ) برق   مهندسیهای  رشته آموختگان  دانش 

صورت تمام وقت  به  با شرایط زیر،    PCB  سازیو شبیه  یطراح  در زمینه

 نماید. دعوت به همکاری می 

 PCBتئوری طراحی  و اصولتسلط بر  (1

 ( ... ,Altium, Allegro) سازیشبیهافزارهای طراحی و کی از نرمی تسلط بر (2

 و داشتن تجربه حل مشکل PCBدر طراحی  EMCمبانی  تسلط بر (3

 مرتبطو داشتن تجربه  SI-PIسازی و تحلیل شبیه با مبانیآشنایی  (4

 PCBاصول خطوط انتقال در طراحی آشنایی با  (5

 (CATIAیا  SolidWorksمکانیک ) مهندسییکی از نرم افزارهای  آشنایی با (6

 

 .الزامی است سربازی )برای آقایان( خدمت کارت پایان یا معافیتو پایان تحصیالت * 

 . تحصیالت وجود دارد تا پایان خدمت یا وقتپاره  * امکان همکاری کوتاه مدت

، و داشتن سابقه کار PCBسازی حرارتی مرتبط دیگر مانند توانایی شبیه هایتوانایی* داشتن 

 مشابه امتیاز مثبت است.

 

 erd.info@crouse.ir ارسال رزومه:

 PCB-05عنوان ایمیل: 
 

 شوند.خواهند شد و بررسی نمیها مطابق فرمت ذکر شده نباشند، فیلتر  هایی که عنوان آنتوجه: ایمیل

  



 

 04/1399تاریخ آگهی: 

 دعوت به همکاری
از    خودرو،پیشرفته  قطعات    تولید کننده  ،صنایع تولیدی کروز شرکت  

قدرت و    الکترونیک)گرایش برق   مهندسی  هایرشته آموختگان  دانش 

دعوت به  صورت تمام وقت  به    ،با شرایط زیر ( های الکتریکیماشین 

 نماید.همکاری می 

 داشتن تجربه مرتبط وای منابع تغذیه سوئیچینگ کامل بر مفاهیم پایه  تسلط (1

 سازی اینورترهای متصل به شبکهای اینورترها و پیاده کامل بر مفاهیم پایه  تسلط (2

 های الکتریکی و داشتن تجربه مرتبطای بر درایو ماشینکامل بر مفاهیم پایه  تسلط (3

 هادی و نحوه درایو آنها(انواع قطعات نیمه)فعال قطعات  اصول و عملکردتسلط بر  (4

 و ...( PSPICE ،MATLAB)ها افزارنرمسازی با یکی از شبیهتسلط کامل بر  (5

 و...( MAXWELL  ،COMSOLافزارهای آشنایی با طراحی مغناطیسی )نرم (6

 و...(DSP  ،PIC ، ARM  ، DSPICهای کاربردی ) کننده کنترلآشنایی با یکی از  (7

 (گشتاور و سرعتولتاژ، جریان، مدارات سنسور ) و ساخت طراحیآشنایی با  (8

 الکترونیک قدرت  مداراتتست اجزای  گذاری وصحه  هایروش با  ییآشنا (9

 Altiumافزارها مانند با یکی از نرم PCBاصول و تئوری طراحی  ابآشنایی  (10

 PCBدر طراحی  EMCمبانی با  ییآشنا (11

 الکترونیک قدرت سازی در آشنایی با مفاهیم بهینه (12

 .الزامی است سربازی )برای آقایان( خدمت کارت پایان یا معافیتو پایان تحصیالت * 

 . تحصیالت وجود دارد تا پایان خدمت یا وقتپاره  * امکان همکاری کوتاه مدت

 erd.info@crouse.ir ارسال رزومه:

 PE-04عنوان ایمیل: 
 

 شوند.فرمت ذکر شده نباشند، فیلتر خواهند شد و بررسی نمیها مطابق  هایی که عنوان آنتوجه: ایمیل

 



 

 04/1399تاریخ آگهی: 

 دعوت به همکاری
از    خودرو،پیشرفته  قطعات    تولید کننده  ،صنایع تولیدی کروز شرکت  

مخابرات  ،  آنالوگ  الکترونیک ) برق   مهندسی  هایرشته آموختگان  دانش 

 ( RFو ساخت مدارات فرکانس باال ) یطراح  در زمینه (میدان

 نماید. همکاری میدعوت به  صورت تمام وقت  به    ،با شرایط زیر

 داشتن تجربه مرتبط و RFایکامل بر مفاهیم پایه  تسلط (1

 و ...( Microwave Office ،ADS)ها افزارنرمسازی با یکی از شبیهتسلط کامل بر  (2

 RFهای فرستنده گیرنده  مدارات و سازی و ساختشبیهطراحی، تسلط بر  (3

 ...( و LNA ،Mixer ،Filter ،VCO ،PA) RFمدارات  اجزای اصول و عملکرد تسلط بر (4

 ...(  و Filter ،Divider ،Coupler) RF غیرفعالقطعات  اصول و عملکردتسلط بر  (5

 RF مداراتتست اجزای  گذاری وصحه  هایروش با  ییآشنا (6

 Altiumافزارها مانند با یکی از نرم PCBاصول و تئوری طراحی  ابآشنایی  (7

 PCBدر طراحی  EMCمبانی با  ییآشنا (8

 Cبه زبان  نویسی میکروکنترلرهابرنامه یی باآشنا (9

 

 .الزامی است سربازی )برای آقایان( خدمت کارت پایان یا معافیتو پایان تحصیالت * 

 . تحصیالت وجود دارد تا پایان خدمت یا وقتپاره  * امکان همکاری کوتاه مدت

 

 erd.info@crouse.ir ارسال رزومه:

 RF-04عنوان ایمیل: 
 

 شوند.ها مطابق فرمت ذکر شده نباشند، فیلتر خواهند شد و بررسی نمیهایی که عنوان آنتوجه: ایمیل



 
 

Embedded Software Job Opportunities 
 

GENERAL QUALIFICATIONS: 
Minimum of 2+ years of experience in embedded software development 

Minimum BSC degree in Electrical/Computer engineering 

Full-time applicant

Job Position #2: Linux Application Developer 
REQUIRED SKILLS: 

 C++ programming language 
 Experience with QML 
 Experience in building cross-platform Qt applications for ARM-

based processors  
 Knowledge of Linux architecture 

DESIRABLE: 
 Familiarity with Linux graphic stack, Linux sound architecture, 

GStreamer, FFmpeg, Bluez, systemd, udev, Websocket, d-bus 
 Familiarity with CI/CD process and tools (git, Jenkins and …) 
 Experience with Atlassian Stack (Jira, Confluence, ...) 

Please e-mail your CV to erd.info@crouse.ir with subject:  LAD-03 

Job Position #3: Linux Kernel Developer 
REQUIRED SKILLS: 

 Linux Kernel module and device driver development 
 Linux Kernel configuring, compiling, patching and debugging 
 Knowledge of Linux service/daemon 
 Scripting experience like Bash and python 
 Understandings of peripherals like SPI, I2C, Ethernet, CAN, USB 
 Familiarity with Make, CMake, Buildroot, Bitbake and Yocto 

DESIRABLE: 
 Knowledge of Bluetooth technologies 
 Knowledge of Linux graphic stack and GPU drivers, ALSA and audio 

drivers  
 Experience with NXP i.MX or Renesas M3 SoC 
 Familiarity with CI/CD process and tools (git, Jenkins and …) 
 Experience with Atlassian Stack (Jira, Confluence, ...) 

Please e-mail your CV to erd.info@crouse.ir with subject: LKD-03 

Job Position #1: Bare Metal Developer  
REQUIRED SKILLS: 

 Embedded C programming language 
 Experience of ARM based microcontrollers and device drivers 

(I2C, SPI, USART, ADC, I2S, USB, ...) 
 Working knowledge of RTOS (such as uC/OS, OSEK-based 

RTOS, ThreadX and FreeRTOS) 
 Experience in full software life cycle including software 

requirement engineering, software design techniques and 
modelling language, embedded software test concept 

 Understanding of schematic capture and PCB layout of 
designs 

DESIRABLE: 
 Experience in developing Automotive device software 
 Understanding of ISO 26262 functional safety concepts and 

its impact on software development 
 Experience with developing software within an AUTOSAR 

architecture 
 Understanding of software development methodologies like 

V-model 
 Familiarity with requirements management tools (i.e., 

DOORS) 
 Familiarity with SW static analyzer tools and MISRA C rule  
 Experience using version control systems such as SVN and Git  
 Experience with Atlassian Stack (Jira, Confluence, ...) 

 

Please e-mail your CV to erd.info@crouse.ir with subject: BMD-03 

 


