Prievidza

Hardware developer (elektronika)

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 26 000 zamestnancov v 63
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
countries guarantee quality and

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Samostatný vývoj zložitých elektrických a elektronických spojov s vysokým dôrazom
na najmodernejšie trendy, ako aj vývoj komplexných riadiacich jednotiek po dohode s
nadriadeným pracovníkom alebo skúseným hardware vývojárom.
- Samostatné plánovanie, spracovávanie a dokumentácia všetkých teoretických a
praktických analýz a výskumov určených na zaistenie hardvéru.
- Samostatné vykonávanie všetkých potrebných výpočtov a simulácií na jednotlivých
elementoch v rámci úrovne el.spojov ako aj všeobecné hodnotenie, resp. pri
komplexnejších témach po dohovore s nadriadeným pracovníkom alebo skúseným
hardware vývojárom.
- Deﬁnovanie dizajnu el.spojov po dohovore s nadriadeným pracovníkom.
- Vedenie interných projektov v rámci oddelenia vývoja elektroniky.
- Samostatná realizácia Reviews prehľadov (posudkov, hodnotení, revízií) v rámci sériových
projektov a k tomu prislúchajúcej dokumentácie.

innovation.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Dlhodobé poznatky z oblasti elektrického a tepelného rozloženia súčiastok a simulácie.
- Fundované vedomosti ku elektrickým súčiastkam.
- Dlhodobé EMC poznatky (elektromagnetická kompatibilita
- Poznatky z výrobných technológií.
- Fundované poznatky vývojových prostriedkov v automobilovom priemysle.
- Anglický jakyzn na komunikatívnej úrovni.
- Ochota cestovať a učiť sa nové veci.
- Pozícia je vhodná pre muža i ženu.
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.

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

KG, Coburg
Max-Brose-Straße 1
96450 Coburg

- Sociálny program a beneﬁty
- Základná zložka mzdy (brutto) od 1400 Eur (v závislosti od praxe v odbore) + variabilné
zložky mzdy

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
KG, Coburg
Max-Brose-Straße 1
96450 Coburg

