Testovací inženýr
v automobilovém průmyslu – oblast termomanagementu vozu
Co Vás na této pozici čeká?
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Testování komponentů / modulů v oblasti termomanagementu elektromobilů, s podílem
mechatronických systémů (aktuátory, pumpy, sensory)
Vyhodnocování technických požadavků zákazníka, aktivní komunikace se zákazníkem
při odsouhlasení požadavků
Plánování testů (DVP&R), úzká spolupráce s oddělením vývoje
Definice a nastavení testů, provádění testů a tvorba protokolů
Prezentace výsledků testů, představení zákazníkovi, součinnosti při řešení neshod
Definice LIN komunikace a programování nástrojů pro řízení a testování
(např. Vector CANoe, LabVIEW, National Insruments)
Aktivní účast na projektu (specifikace, D-FMEA, životopisy produktů, změnové řízení)
Tvorba specifikací pro nová zkušební zařízení, výběrová řízení, koordinace dodávek a uvedení
do provozu
Součinnost při industrializaci produktů

Jaké znalosti a dovednosti potřebujete?
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VŠ vzdělání obor elektrotechnika, mechatronika, měříčí technika
Praxe v automobilovém průmyslu, zkušenosti s validací E/E komponentů
Znalost automotive standardů (např. ISO 17987, VW80000, LV124, GS95002)
Znalost komunikace na principech LIN, zkušenosti se SW / HW nástroji pro řízení zkoušek
(např. Vector CANoe, LabVIEW, National Instruments)
Zkušenosti systémů sběru a zpracování dat, analýza komplexních datových souborů
Znalost systémů řízení požadavků (DOORS, REQman nebo podobné)
Základní znalosti standardů A-Spice a funkční bezpečnosti dle ISO 26262 výhodou
Znalost angličtiny na úrovni B2, znalost němčiny výhodou
Řidičský průkaz skupiny B, ochota cestovat
Zodpovědnost, nasazení, iniciativa a týmový duch. Komunikativní a prezentační dovednosti
Prozákaznický přístup, schopnost řešit problémy. Manuální zručnost

Co Vám můžeme nabídnout?
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Dlouhodobé uplatnění v nadnárodní firmě
Zajímavou a pestrou práci v přátelském kolektivu
Příležitost pro další vzdělávání a rozvoj
Jazykové kurzy na pracovišti zdarma
5 týdnů dovolené a 7,5 hodinová pracovní doba
Poukázky na volnočasové aktivity v hodnotě 6.000 Kč ročně
Věrnostní bonus až 12.000 Kč dle odpracovaných let
Pravidelné roční bonusy a odměny ve výši 13. platu (dle hospodaření společnosti)
Příspěvek na firemní stravování
Firemní akce a aktivity pro zaměstnance i rodinné příslušníky
V případě zájmu o pozici nám zašlete svůj životopis nebo nás navštivte osobně.
Těšíme se na Vás!

Woco STV s.r.o. je výrobcem
inovativních funkčních řešení pro
karosérie a pohony v oblasti
aktuatoriky
a
polymerových
systémů.
S více než 700 zaměstnanci
tvoříme
významnou
součást
německého
dodavatele
automobilového průmyslu, a proto
můžeme našim zaměstnancům
poskytnout
pevné
postavení
a jasnou perspektivu.

Jasenice 2088
755 01 Vsetín

wocostvpersonal@cz.wocogroup.com


Personální oddělení
+420 577 572 246
+420 720 937 085

Pro více informací navštivte naše
internetové stránky:
www.woco-vsetin.cz
www.wocogroup.com

