
 

INVEA-TECH je český výrobce řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí se 

specializací na IP flow monitoring (NetFlow/IPFIX), behaviorální analýzu sítě (Network 

Behavior Analysis, NBA), hardwarově akcelerované aplikace (FPGA) a řešení pro ochranu 

proti kybernetickým útokům a kybernetické kriminalitě (IP Data Retention & IP Lawful 

Interception). Naším cílem je poskytovat řešení s nejlepší výkonností a uživatelskou 

použitelností na trhu. 

INVEA-TECH je lídrem v oblastech monitorování provozu a behaviorální analýzy. Tyto 

technologie, doplňující tradiční bezpečnostní nástroje typu firewall nebo IDS/IPS, jsou podle 

analytické společnosti Gartner současným trendem v oblasti bezpečnosti počítačových sítí. 

V oblasti FPGA dominujeme technologiemi 40G/100G a nízkolatenčními wire-speed 

řešeními. 

INVEA-TECH byla založena v roce 2007. Centrála společnosti se nachází v Brně v České 

republice. Náš tým a technologie vzešly z Masarykovy univerzity, Vysokého učení 

technického v Brně, sdružení CESNET a projektu Liberouter. V současné době působí 

INVEA-TECH celosvětově prostřednictvím svých obchodních partnerů. 

https://www.invea.com/cs  

 

 

Pozice pro možný Interim Project (SSME): 

 

Junior Software Developer 

 

INVEA-TECH je výrobce síťových a bezpečnostních řešení se specializací na Flow monitoring 

(NetFlow/IPFIX), Behaviorální analýzu sítě (NBA), FPGA akceleraci, IP Data Retention a zákonné 

odposlechy na IP sítích. Dodáváme vysoce výkonné řešení s nejlepším poměrem cena/výkon/uživatelská 

přívětivost na trhu.  

Naše společnost je na trhu od roku 2007, kdy vznikla jako univerzitní spin-off transferem 

technologií z CESNETu , VUT a MU. Od svého založení stabilně roste a agresivně se rozšiřuje na nové trhy. 

Do našeho týmu hledáme Junior Software Developera pro vývoj aplikací a řešení společnosti INVEA-TECH v 

prostředí OS Linux, jazyk C/PHP/Javascript. Naše představa je šikovný absolvent 

nebo i pracující s několika málo lety zkušeností s vývojem aplikací. Nejdůležitější je pro nás vnitřní 

motivace a chuť se učit novým věcem. My nabízíme příležitost se naučit nebo prohloubit 

zkušenosti v oblasti sítí v rychle rostoucí společnosti s mezinárodními zákazníky. 

 

Náplň práce: Tvorba technických specifikací 

Vývoj a testování software 

Komunikace s produktovými manažery 

Požadavky: Vzdělání v oblasti IT, znalost sítí a rodiny protokolů TCP/IP 

Znalost operačních systémů Linux na úrovni správce systému (preferován RedHat/CentOs) 

Praktické zkušenosti s vývojem software v jazyce C 

http://www.muni.cz/
http://www.vutbr.cz/
http://www.vutbr.cz/
http://www.cesnet.cz/
http://www.liberouter.org/
https://www.invea.com/cs


Praktické zkušenosti s vývojem webových aplikací v jazyce PHP+JavaScript 

Schopnost číst, rozumět a revidovat technické specifikace a související dokumenty 

Analytické myšlení, schopnost odvozovat souvislosti 

Angličtina na úrovni B 1 

Mít vnitřní motivaci dosáhnutí úspěchu 

Mít chuť se stále učit 

Být týmový hráč 

 

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete nám Váš životopis na jobs@invea.com 

 

 

 

Junior Presales Engineer 

 

INVEA-TECH je výrobce síťových a bezpečnostních řešení se specializací na Flow monitoring (NetFlow/IPFIX), 

behaviorální analýzu sítě (NBA), FPGA akceleraci, IP Data Retention a zákonné odposlechy na IP sítích. 

Dodáváme vysoce výkonné řešení s nejlepším poměrem cena/výkon/uživatelská přívětivost na trhu. 

Naše společnost je na trhu od roku 2007, kdy vznikla jako univerzitní spin-off transferem technologií z 

CESNETu, VUT a MU. Od svého založení stabilně roste a agresivně se rozšiřuje na nové trhy. 

Do našeho týmu hledáme Junior Presales Engineera/Konzultanta, jehož hlavním úkolem je 

poskytovat předprodejní podporu a následnou podporu produktů a řešení společnosti INVEA-TECH. 

Předprodejní podpora zahrnuje zejména technické prezentace, demonstrace funkčnosti produktu, realizace 

zápůjček a pilotních projektů. Naše představa je šikovný absolvent nebo i pracující s několika málo lety 

zkušeností v oblasti informačních technologií, zejména sítí. Nejdůležitější je pro nás vnitřní motivace a chuť se 

učit novým věcem. My nabízíme příležitost se naučit nebo prohloubit zkušenosti v oblasti sítí v 

rychle rostoucí společnosti. 

 

Náplň práce: Předprodejní podpora 

- Technické prezentace 

- Demonstrace produktů 

- Realizace zápůjček a pilotních projektů 

- Analýza a návrh technických řešená 

- Konzultace 

Následná podpora 

- Implementace řešení u zákazníka 

- Lektorování tréninků a školení 

- Řešení požadavků zákazníka 

- Komunikace s interními vývojáři 

- Komunikace se zákazníky celosvětově 

- Zpracování podkladu VR 

- Technické konzultace k RFI/RFC/RFP 

Požadavky: IT background, znalost sítí a rodiny protokolů TCP/IP - 

Orientace v problematice IT ve středních a větších společnostech 

  Znalost technologie NetFlow, případně Cisco certifikace výhodou 

  Schopnost číst, rozumět a vysvětlit technické dokumenty programátorovi i uživateli 

  Analytické myšlení, schopnost odvozovat souvislosti 

  Dobré komunikační dovednosti 

  Angličtina na úrovni C1 

  Ochota cestovat 25% času 

mailto:jobs@invea.com


  Schopnost rychle reagovat na změny prostředí 

  Mít vnitřní motivaci dosáhnutí úspěchu 

  Mít chuť se stále učit 

  Být týmový hráč 

 

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete nám Váš životopis na jobs@invea.com. 

 

 

Web Developer 

 

INVEA-TECH je výrobce síťových a bezpečnostních řešení se specializací na Flow monitoring  
(NetFlow/IPFIX), Behaviorální analýzu sítě (NBA), FPGA akceleraci, IP Data Retention a zákonné odposlechy na 
IP sítích. Dodáváme vysoce výkonné řešení s nejlepším poměrem  cena/výkon/uživatelská přívětivost na trhu. 
Naše společnost je na trhu od roku 2007, kdy vznikla jako univerzitní spin-off transferem technologií z CESNETu, 
VUT a MU. 
Od svého založení stabilně roste a agresivně se rozšiřuje na nové trhy.  
Do našeho týmu hledáme Web Developera pro vývoj a správu webových portálů společnosti INVEA-TECH. Naše 
představa je šikovný absolvent nebo i pracující s několika málo lety zkušeností s vývojem aplikací v prostředí 
webu.  
Nejdůležitější je pro nás vnitřní motivace a chuť se učit novým věcem. My nabízíme příležitost se naučit nebo 
prohloubit zkušenosti v oblasti sítí v rychle rostoucí společnosti s mezinárodními zákazníky.  
 
Náplň práce: Správa webových portálů 

Vývoj a testování nové funkcionality 
Komunikace s produktovými manažery a obchodním oddělením společnosti 

Požadavky: Praktické zkušenosti s vývojem webových aplikací 
Znalost technologií PHP/JavaScript/Zend framework/Drupal 

  Schopnost číst, rozumět a revidovat technické specifikace a související dokumenty 
  Analytické myšlení, schopnost odvozovat souvislosti 

Angličtina na úrovni B1 
Mít vnitřní motivaci dosáhnutí úspěchu 
Mít chuť se stále učit 
Být týmový hráč 

 
Pokud Vás pozice zaujala, zašlete nám Váš životopis na jobs@invea.com. Alternativně k  pracovnímu poměru je 
možná spolupráce na základě živnostenského oprávnění. 

 
 
 
 
 
 
Další nabízené pozice společnosti INVEA-TECH: 
 

Junior Presales Engineer -  jobs@invea.com 
VHDL designer, vývojář HW/FPGA - jobs@invea.com 
Vývojář Linux, C, Perl, síťové aplikace -jobs@invea.com 
 

mailto:jobs@invea.com
mailto:jobs@invea.com
mailto:jobs@invea.com
mailto:jobs@invea.com
mailto:jobs@invea.com

