
Prototípus tesztmérnök

Your tasks

Napi szintű kapcsolattartás világszinten a szoftveres kollégákkal
A gyártás támogatása a prototípus laborban
Tesztprogramok készítése a laborban végzett funkcionális tesztekhez
Tesztelési folyamatok optimalizálása, új mérési módszerek
bevezetése
Flash szoftverek ellenőrzése, jóváhagyása
A kapcsolódó dokumentáció naprakészen tartása

Your profile

gépészmérnöki, villamosmérnöki, mechatronikai mérnöki
végzettséggel rendelkezel
szereztél már gyakorlati tapasztalatot
kommunikációképes angolnyelv-tudással rendelkezel
jártas vagy az mechanikai és elektromos rendszerek elemzése,
tervezése kapcsán és a méréstechnikában
jó kommunikációs készséggel és analitikus gondolkodásmóddal
rendelkezel
rugalmas, talpraesett személyiség vagy és olyan csapatban érzed jól
magad, ahol a kulcs az együttműködés

Our offer

 

Egy multinacionális és diverz cégnél építheted nemzetközi
kapcsolataidat.
Egy ipar 4.0 mintagyár inspiráló közegében alkalmazhatod a
leginnovatívabb technológiákat.
Egy olyan munkahelyen dolgozhatsz, ami Budapesten már több mint
30 éve töretlenül és stabilan állja a sarat.
Fiatalos, dinamikus közösségünk tagja lehetsz, ahol jó hangulatban
csak úgy repül az idő.
Unatkozni nem lesz időd, hiszen folyamatos kihívások és fejlődési
lehetőségek által alakíthatod a saját karrierutadat.
Rugalmas munkaidőben a saját időbeosztásod szerint dolgozhatsz a
céljaidért akár otthonról is.

Vezessen együtt a Continentallal! Tegye meg az első lépést, és töltse ki
az online jelentkezési lapot!

About us

Prototípus tesztmérnököt keresünk a Continental budapesti
autóelektronikai gyárának húsz fős prototípus csapatába. Fiatalos,
lendületes csapatunk tagjaként a munkád fő célja a prototípus
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fékrendszerek tesztelése lesz. A csapat közvetlen kapcsolatban áll több
németországi gyárral és fejlesztéssel és a minden nap azon dolgozik,
hogy a piacon még nem elérhető prototípus autókba szállítsanak
fékrendszereket. Olyan kollégát keresünk, aki nagy tudásvággyal
érkezik és elkötelezetten dolgozik azon, hogy a munkája által hatékony
tesztelési megoldások születhessenek.

Ha szeretnéd egy globális csapat részeként az új prototípus autókba
gyártott termékvariánsok tesztelési hátterét biztosítani, ezzel
biztonságossá téve a jövő autóit, jelentkezz! Hosszú távú
karrierlehetőséget és szakmai fejlődést kínálunk.


