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BIM/CAD Developer  

C# és/vagy C++ nyelveken 

"Izgalmas, az építőipar és az ipar/kereskedelem digitalizációs 
törekvéseit elősegítő kutatási témákkal foglalkozunk. Stabil 

nagyvállalati háttérrel rendelkező, mindemellett rendkívül rugalmas és 100% naprakész technológiák bevetésére 
nyitott partnerekkel dolgozhatunk együtt. Különböző App-okat írunk az ügyfeleink számára, foglalkozunk 
építőipari tervezőszoftverekkel, igyekszünk a tanulórendszerek és a mesterséges intelligencián alapuló 

algoritmusok adta előnyöket kiaknázni, a képfelismerés, hangfeldolgozás, digital twin és a data engineering 

területeken.”  

Feladatok: 

• BIM és CAD szoftverekben tervezést segítő eszközök fejlesztése C# és/vagy C++ nyelveken 

Vagy Standalone alkalmazásokat készítünk, vagy  

C# esetén az Autodesk termékeivel (Revit, AutoCad, NavisWorks, …)  

C++ esetén pedig Graphisoft Archicad-el működnek együtt a szoftvereink.  

• A felhasználók (tervezőmérnökök) produktivitásnövelésére vonatkozó javaslatok tétele 

• Senior jelölt esetén részvétel a szoftverek teljes architektúrális tervezésében, kialakításában  

• Aktív részvétel agilis szoftverfejlesztői csapatmunkában 

• Tesztkód-fejlesztés 

Elvárások: 

• Minimum 1 év C# vagy C++ fejlesztésben szerzett releváns tapasztalat 

• Írásban és szóban is kommunikációképes angol nyelvtudás 

• Nyitott, kommunikatív, proaktív személyiség 

• Mérnöki véna 

• Elkötelezettség az épület és gépészeti tervezéssel kapcsolatos szoftverfejlesztési feladatokban rejlő izgalmas 

potenciál kiaknázásában 

Előny: 

• Nem elvárás, de előny a nyitottság C++ és C#-ban való programozásra egyaránt 

• Tervezőmérnöki alapismeretek 

• Autodesk és/vagy Graphisoft termékek ismerete, felhasználói, vagy akár API szinten is 

• Német nyelvtudás 

• Build / CI tapasztalat, DevOps érdeklődés 

• TDD 

Amit kínálunk: 

• Kihívásokkal teli feladatokon dolgozhatsz 

• Betanulhatsz tapasztalt kollégák mellett 

• Fiatal, dinamikusan fejlődő csapat része lehetsz 

• Kellemes munkakörnyezetben és biztos munkahelyen dolgozhatsz 

• Lehetőséget kaphatsz nemzetközi tapasztalatszerzésre 

• Vonzó juttatási csomagot ajánlunk neked 

• Továbbképzéseken vehetsz részt 

Munkavégzés helye: 

• Modern irodánkban, Dunakeszi - Budapesthez legközelebb eső, központi részén, illetve a távolról való 

munkavégzés természetesen megoldott.  

Jelentkezés:  

Amennyiben felkeltette a hirdetésünk az érdeklődésedet, kérlek küldd el fényképes, szakmai önéletrajzodat a pozíció 

megjelölésével az office@innosw.hu címre. Nagyon várjuk! ☺ 
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