
The Future of Sound. Made Perfectly Clear.

www.kv2audio.com

Jste talentovaný jedinec 
a hledáte vzrušující kariéru 
plnou výzev?

Are you a talented individual
and looking for an exciting
and challenging career?

KV2 Audio, The Professional Audio leading innovator 
and manufacturer from the Czech Republic, is seeking 
an enthusiastic person for the following position:

Programmer / Developer

The successful applicant will require the following: 
advanced knowledge of C / C++ (QT), Linux
UX design experience
any practical experience within the field including 
open source projects
knowledge of electronics / acoustics welcomed

Your responsibility:
development of user's application 
/ embedded appliances
UX design
programming

In the first instance, please send your CV or letter 
of interest to lucie@kv2.cz. 












KV2 Audio, přední světový inovátor a průkopník 
v oboru profesionální audiotechniky hledá nadšence 
pro pozici:

Programátor / vývojář

Požadujeme:
pokročilé znalosti C / C++ (QT), Linux
zkušenosti s návrhem UX
jakékoli praktické zkušenosti s programováním včetně 
open source projektů
znalost elektroniky a akustiky vítána

Vaší zodpovědností bude:
programování 
vývoj uživatelských aplikací a “embedded” zařízení 
UX design

Zašlete nám svůj životopis nebo motivační dopis 
na lucie@kv2.cz. Pro více informací tel. +420 724 138 707.
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