קורות חיים
לינצ'בסקיי ולנטין  ,נשוי 1+
שנות לידה14.10.1982 :
טלפון 0526743288 :
אימייל – lincv@fastmail.com
github : https://github.com/lincvv?tab=repositories
אתר https://pythoff.com :
אזרחות :ישראלית
כתובת מגורים :קרית שמונה
תחביבים , C, Python, Django, Django-Rest-Framework, JS, HTML/CSS. ARM, Atmel, FPGA :פיתוח של
מוצרי אלקטרוניקה.
מקצוע :מהנדס אלקטרוניקה ,מתכנת
תעסוקה :משרה מלאה ,במשרה חלקית ,עבודה בפרויקט ,התמחויות.
לוח זמנים :במשרה מלאה ,לוח זמנים גמישים ,עבודה מרוחקת
זמן הנסיעה הרצוי לעבוד :פחות משעה.
ניסיון במקצוע 11 :שנים
מאי  – 2011ינואר 2012
מהנדס אלקטרוניקה בחברה העוסקת בפיתוח של ציוד רפואי.
עבדתי במגזר הייצור ,ההפקה של ממוגרפיה.
פונקציות :פיתוח אספקת מתח גבוה עם שליטה דיגיטלית עבור ממוגרפיה; כתיבה בתכנית בשפת  VHDLלשלוט על עיצוב
אספקת החשמל; יחידת כוח פותחה על הבסיס של שבבי . Xilinx
ינואר  – 2012ספטמבר 2013
מהנדס אלקטרוניקה  -תיקון האלקטרוניקה שונה.
CNG
מאי  – 2014מאי 2017
מהנדס אלקטרוניקה בחברה הלוקחת הזמנות לפתח מודולים בודדים עבור אלקטרוניקה (בקרים עבור משק בית או תעשייה).
תיקון האלקטרוניקה שונה.
YNS
מאי  – 2017יולי 2018
מהנדס אלקטרוניקה בחברה הלוקחת הזמנות לפתח מודולים בודדים עבור אלקטרוניקה (בקרים עבור משק בית או תעשייה).
תיקון האלקטרוניקה שונה
YNS
ספטמבר  – 2017עד היום הזה
freelancer

2011
תואר שני באוניברסיטת חרקוב של חיל האוויר באוקראינה.
שפות :רוסית (שפת אם)  ,אנגלית (קריאת ספרות מקצועית) ,עברית בסיסית
מיומנויות :
Python, Django , JavaScript, HTML, JQuery , Git , CSS3 , HTML5 PyQt, C , AVR Studio, Linux, Ajax, Keil
Trello
עלי :ידע של שפת  , C, Python , HTML / CSS , JavaScriptתכנות ב , C -עבור ARM , Atmel

היכולת להתמודד באופן עצמאי ,מעגלים אנלוגיים ודיגיטליים ,לחשב מצבים של רכיבים ומעגלים ,ליצור מעגל חשמלי
שבמכלול המעגלים המודפסים .ידע של רכיבים אלקטרונים מודרניים.
ניסיון עם ציוד מדידה מודרני (אוסצילוסקופ ,מנתח ספקטרום ,תדירות מטר ,מודד ,וכו') התקנה וניסיון באגים ערכת תוכנן.
ניסיון עם מיקרו-בקרים Atmel , ARM ,
כיום פעיל לפתח ולצבור ניסיון מעשי בפיתוח של מכשירים המבוססים על  ARM Cortex – M4ואתרי אינטרנט backend
–פיתוח
אישיות :תפיסה מהירה ,סקרנות ,פתיחות מחשבתית ,רציני ,אחראי.

