Inżynier Elektronik
Miejsce pracy: Mielec
Opis stanowiska:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

testowanie oraz analiza układów BMS
projektowanie, budowa, wdrożenie, testowanie oprogramowania krytycznych
systemów sterowania bezpieczeństwa układów napędowych w pojazdach
elektrycznych
projektowanie systemów baterii do układów napędowych w pojazdach elektrycznych
dobór i wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu zasilania pojazdów elektrycznych
wdrażanie nowych rozwiązań w pojazdach z zakresu elektryki i elektroniki
opracowywanie dokumentacji technicznej wiązek elektrycznych
unifikacja obecnie stosowanych rozwiązań
współpraca z działem konstrukcyjnym mechanicznym
kierownictwo techniczne i organizacyjne zespołu

Oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana elektronika)
dobra znajomość języka angielskiego wraz z czytaniem dokumentacji technicznej
dużym atutem będzie: znajomość CAN, CAN open
znajomość budowy pojazdów oraz elektryki i elektroniki pojazdowej
umiejętność diagnozowania usterek,
umiejętność pracy w zespole, dobra organizacji pracy
komunikatywność, zaangażowanie w pracę i punktualność
czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

możliwość zdobycia doświadczeń w międzynarodowym środowisku
dynamiczne i pełne wyzwań środowisko pracy
możliwość rozwoju zawodowego
stabilne warunki zatrudnienia
wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego
pakiet świadczeń pozapłacowych

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Melex Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Melex Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Inwestorów 25. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych
jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres:
rekrutacja@melex.com.pl

