Prievidza

Softwérový vývojár aplikovanej 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 62 locations in 23
countries guarantee quality and

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Analýza špeciﬁkácií zákazníka s vysokými tecnickými požiadavkami ako aj vypracovanie
a kontrola systémových a/alebo softwérových špeciﬁkácií po dohode so zákaznikom,
vývojom a dodávateľmi.
- Koncipovanie systémového dizajnu a softwérovej architektúry vrátane odbornej
konzultácie so zákazníkom ako aj vypracovanie špeciﬁkácií rozhraní (hardware-softwareinterface-speciﬁcation).
- Konvertovanie aplikovaného systému prostredníctvom programovania čiastočne
náročných a zákaznicky relevantných funkcií na základe špeciﬁkácií a dodržiavania
smerníc programovania.
- Overenie čiastočne náročnej funkcionality prostredníctvom modulových a
integračných testov ako aj zavádzanie vzorových modulov do prevádzky u zákazníka
(napr.prostredníctvom účasti na skúškach vozidla).
- Samostatná realizácia konﬁguračného a buildmanažmentu ako aj spracovanie a
vyhodnotenie softwérových zmien.
- Vyhotovenie a kontrola softwérovej dokumentácie (napr.príučka) ako aj odborná podpora
súvisiacich oddelení (výroba, testing atď.)
- Koordinácia (plánovanie, termínovanie, sledovanie opatrení) všetkých softwérových aktivít
v rámci zákaznických projektov po dohode s vedúcim projektu.
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
Zašlite nám vašu žiadosť pomocou nášho on-line formulára.

innovation.

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
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