Prievidza

Testovací inžinier hardvérovej elektroniky

Brose is the world’s fourth-largest
family-owned automotive supplier.
Our mechatronic systems for doors,

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového
priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy
do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26000 zamestnancov v 62
prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je
vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

seats or electric motors and drives
can be found in every second new
vehicle around the world today.
Over 80 manufacturers and 40
suppliers rely on our eﬃciency
and performance. About 26,000
employees at 63 locations in 23

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Plánovanie, realizácia, analýza, posúdenie a dokumentácia testovacích aktivít v oblasti
elektronických ovládacích zariadení v automotive
- Zostavovanie skúšobných plánov k zaisteniu hardvérovej časti elektroniky, najmä testy
týkajúce sa životného prostredia, životnosti, elektrické skúšky vrátane elektromagnetickej
kompatibility (EMV) a odolnosti voči elektrostatickému výboju (ESD)
- Realizácia a podpora pri testoch v interných a externých laboratóriách
- Realizácia hĺbkových chybových analýz a návrhy na optimalizáciu produktov
- Prezentovanie výsledkov testovania interne za účelom schválenia a externe pred
zákazníkom
- Vytvorenie špeciálnych testov a deﬁnovanie požiadaviek ku koncepčným návrhom testov
k zaisteniu novej technológie

countries guarantee quality and
innovation.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Zamestnanecké výhody, beneﬁty
- Unikátna príležitosť byť súčasťou vývojového tímu v automotive na Slovensku
- Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti založenej v r. 1908
- Priateľská a podporujúca ﬁremná kultúra
- Intenzívne školenie od expertov z Nemecka
- Možnosti kariérneho rastu
- Flexibilný pracovný čas
- Sociálny program a beneﬁty
- Základná zložka mzdy (brutto) od 1400 Eur (v závislosti od praxe v odbore) + variabilné
zložky mzdy
Brose Canada Inc.
1500 Max Brose Drive
London, ON N6N 1P7

Zašlite nám vašu žiadosť pomocou nášho on-line formulára v anglickom jazyku.

