DATA SCIENTIST
O NAS
Surveily sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się Startup z obszaru Smart Factories, który tworzy rozwiązania
służące do automatyzacji nadzoru zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze oprogramowanie integruje się z
istniejącymi systemami monitoringu aby analizować obraz na żywo przy pomocy sztucznej inteligencji i wizji
maszynowej. Działamy na rynku od ponad 2 lat i wdrażamy nasze wielokrotnie nagradzane rozwiązania u klientów
z listy Fortune 500. W naszych działaniach wspiera nas ambitny zespół oraz kapitał inwestycyjny.
OPIS STANOWISKA
Jako Data Scientist będziesz pracował nad rozwojem platformy Surveily, a do Twoich obowiązków będą należały:
●
Monitorowanie i zarządzanie projektami z obszaru Data Science / Machine Learning
●
Zbieranie wymagań biznesowych i planowanie zadań zespołu
●
Rozwój i implementacja algorytmów Machine Learning
●
Przygotowywanie architektury rozwiązań Data Science
●
Udział w projektach z obszaru Data Engineering
●
Ścisła współpraca z zarządem oraz analiza różnorodnych sposobów zastosowania rozwiązań Machine
Learning.
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Doświadczenie komercyjne w dziedzinie Machine Learning (Predictive modeling, NLP, Computer Vision)
lub Data Engineering lub Software Development
Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań Machine Learning przy użyciu Pythona
(Pandas/scikit/Keras/PyTorch/TensorFlow)
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2 – umiejętność pracy w środowisku
międzynarodowym)
Dobrej organizacji pracy, dbałości o szczegóły oraz umiejętności ustalania priorytetów.
Dynamiki w działaniu, nastawienia na dokonywanie zmian i usprawnień.
Umiejętności pracy pod presją czasu,
Swoboda w porozumieniu się w języku angielskim w mowie i piśmie (min. B2).
Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów: informatyka, matematyka, ﬁzyka lub dziedziny pokrewne.
Doświadczenie w Cloud Computing (AWS, Google Cloud, Azure) oraz Deep Learningu mile widziane.
OFERUJEMY

OFERTA PRACY- surveily.com
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Praca bezpośrednio z technicznymi założycielami w obszarze międzynarodowej innowacji, na tzw.
technologicznym “Bleeding Edge”
Zatrudnienie w oparciu o UoP lub B2B (do wyboru).
Wynagrodzenie 7000 - 12 000 zł netto + VAT (B2B) w zależności od umiejętności i doświadczenia.
Dużo wyzwań, ciągły rozwój oraz realny wpływ na rozwój ﬁrmy
Miła i przyjazna atmosfera pracy
Zdobycie doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się ﬁrmie
Karta Multisport, budżet rozwojowy
ESOP/Udziały dla pracowników startupu

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA
WWW.SURVEILY.COM | INFO@SURVEILY.COM

