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Vodja funkcijske varnosti /
Functional safety manager (M/Ž)
V svojo sredino vabimo strokovnjaka s področja
funkcijske varnosti z odličnimi veščinami
implementacije znanj v prakso.

Najzaposlovalec 2017, najizvoznik 2016, gazela 2015 so priznanja, ki podjetje RLS d.o.o. uvrščajo v sam vrh slovenskega gospodarstva.
V podjetju RLS že 30 let razvijamo, izdelujemo in tržimo magnetne senzorje pomika in zasuka. Naše izdelke odlikujejo visoka točnost in
odpornost na zunanje dejavnike, zato se vgrajujejo v napredne sisteme v medicini, robotiki in električnih vozilih. Pri delu spodbujamo
inovativnost in ustvarjalnost, uspešnost pa gradimo z integriteto, odličnostjo, s spoštovanjem sodelavcev in poslovnih partnerjev ter s
posluhom za raznolikost.

Opis delovnega mesta
▶

Vodja funkcijske varnosti pozna, razume ter pregleduje stanje standardzacije na področju funkcijske varnosti za
industrijske (ISO13849, IEC61508 - SIL) in automotive (ISO26262- ASIL) izdelke.

▶

Z namenom zadostitve zahtevam standardov izvaja modifikacije razvojnih in ostalih procesov v podjetju.
Sodeluje z razvojnim in ostalimi oddelki v podjetju pri implementaciji zahtev standradov funkcijske varnosti na
posameznih projektih.

▶

Usklajuje in sodeluje pri presojah funkcijske varnosti z zunanjimi certifikacijskimi organi.

▶

Sodeluje pri urejanju dokumentacije in izvaja interne presoje procesov, izvedenih v skladu z zahtevami funkcijske
varnosti.

Pričakujemo:
▶

univerzitetno izobrazbo tehnične smeri;

▶

vsaj 3 leta izkušenj s področja funkcijske varnosti ali sorodnega področja;

▶

zaželena je certificirana usposobljenost za funkcijsko varnost;

▶

poznavanje procesov razvoja embedded sistemov;

▶

poznavanje arhitekture µC;

▶

vsaj osnovno poznavanje programskih jezikov C, C++, Verilog, VHDL;

▶

odlično znanje angleškega jezika;

▶

natančen in analitičen način dela;

▶

visok nivo zavzetosti in odgovoren odnos do dela;

▶

izrazite sposobnosti dela v ekipi, samoinciativnost, proaktivnost in ciljno usmerjenost;

▶

dobre komunikacijske veščine.
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Nudimo
▶

sproščeno, inovativno in sodelovalno naravnano delovno okolje v hitro rastočem in razvojno usmerjenem
podjetju;

▶

samostojno in odgovorno delo;

▶

zanimive in raznolike projekte ter sodelovanje pri razvoju visokotehnoloških produktov;

▶

omogočamo in spodbujamo redno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje;

▶

zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo.

Stopite v kontakt z nami!
Posameznike, ki vas delo na področju funkcijske varnosti navdihuje ter menite, da lahko s svojimi znanji,
izkušnjami in kompetencami obogatite ekipo naših strokovnjakov, vabimo, da nam posredujete prijavo in
življenjepis s podrobnim opisom delovnih nalog in izpeljanih projektov čim prej oz. najkasneje do 7.11.2021
na elektronski naslov zaposlitev@rls.si.
Za dodatne informacije nas obiščite na www.rls.si, na voljo sem vam tudi na tel. št. 01 52 72 247 (Darja Skok).

Prijava na: zaposlitev@rls.si
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