®
ZMAGOVALEC IZBORA

ZMAGOVALEC IZBORA

Senior razvojni inženir za
elektroniko (M/Ž)
V inovativen razvojni tim strokovnjakov
s področja elektronike vabimo novega
sodelavca.

Smo hitro rastoče mednarodno podjetje s tridesetletno tradicijo. Razvijamo, proizvajamo in tržimo napredne dajalnike pomika in zasuka
za naraščajoče potrebe globalnega trga. Skupaj s prodajnimi inženirji našega partnerja Renishaw in ostalimi distributerji nudimo
podporo za naše izdelke po vsem svetu.
Aplikacije izdelkov

Naša zgodba

KAJ BODO VAŠE NALOGE?
▶

Načrtovanje in simulacije električnih vezij
(razvoj magnetnih dajalnikov položaja,
prototipov in strojne opreme za testne naprave;
uporaba lastnih integriranih vezij ASIC v izdelkih);

▶

Organizacija razvojnih nalog s področja
elektronike v sklopu ene produktne linije;

▶

Testiranje in analiza delovanja električnih vezij;

▶

Skrb za urejeno dokumentacijo;

▶

Aktivno timsko delo;

▶

Prenašanje znanja in izkušenj med sodelavci.

KAJ PRIČAKUJEMO?
▶

Napredno znanje s področja elektronike;

▶

▶

Napredno znanje uporabe merilnih orodij
(osciloskop …);

Inovativnost, analitično razmišljanje,
natančnost in doslednost;

▶

Sposobnost samostojnega in timskega dela;

▶

Obvladovanje programskih orodij za
načrtovanje vezij (Altium);

▶

Samoiniciativnost in ciljno usmerjenost;

▶

Sposobnost vzpostavljanja in ohranjanja pozitivnih
medosebnih odnosov in skrb za učinkovit pretok
informacij;

▶

Sposobnost organizacije dela v okviru
manjše skupine sodelavcev;

▶

Vsaj 5 let izkušenj s področja dela;

▶

Pripravljenost na učenje;

▶

Vsaj VI. stopnjo izobrazbe elektrotehnične smeri;

▶

Aktivno znanje angleškega jezika.

▶

Poznavanje programskega jezika C v smislu razvoja
vgrajenih sistemov

DODATNO PREDNOST PREDSTAVLJA
▶

Osnovno znanje programiranja v jeziku Python;
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KAJ NUDIMO?
▶

▶

▶

Zanimive in raznolike projekte ter sodelovanje pri
razvoju visokotehnoloških produktov, ki se vgrajujejo v
različne napredne aplikacije npr. v robotiki, medicini in
vesoljski industriji;
Samostojno in odgovorno delo v podjetju z močnim
razvojnim oddelkom, kjer boste lahko razvijali svoj
potencial in strokovno znanje ter je vaš doprinos k
uspehu podjetja prepoznan in cenjen;
Delo v sproščenem, inovativnem in pozitivno
naravnanem delovnem okolju, kjer spodbujamo
opolnomočenje, vključenost, medsebojno sodelovanje
in gradimo kulturo na visokem medosebnem zaupanju;

▶

Omogočamo in spodbujamo redno strokovno
izpopolnjevanje in usposabljanje;

▶

Izvajamo novo zaposlenemu sodelavcu prilagojen
program usposabljanja, prek katerega se spozna z
organizacijo podjetja, načinom dela in zasnovo izdelkov

▶

Fleksibilen delovni čas z zavedanjem pomembnosti
in upoštevanjem ravnovesja službenih in zasebnih
obveznosti;

▶

Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno
dobo.

STOPITE V KONTAKT Z NAMI!
Kandidate, ki v opisu delovnih nalog prepoznate izziv zase in menite, da ustrezate našim pričakovanjem, vabimo da nam
posredujete prijavo in življenjepis s podrobnim opisom znanj in izkušenj čim prej na elektronski naslov zaposlitev@rls.si.
Za dodatne informacije sem vam na voljo na tel. št. 040 824 490 (Darja Skok).

Prijava na: zaposlitev@rls.si

