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Vrbové (okres Piešťany), Slovakia

Engineering R&D

Professionals

SEMIKRON je jedným z popredných svetových výrobcov výkonových polovodičových modulov a systémov. V priebehu viac ako 60-ročného
pôsobenia boli kľúčom k úspechu SEMIKRONu vždy naši ľudia. S viac ako 3 000 zamestnancami v 25 dcérskych spoločnostiach po celom svete
vyvíjame nové technológie. Naše výrobky sú jadrom moderných energeticky účinných motorových pohonov a priemyselných automatizačných
systémov. Ďalšie oblasti použitia zahŕňajú obnoviteľné zdroje energie, skladovanie energie, trakčné, napájacie zdroje, ako aj hybridné a
elektrické úžitkové vozidlá.

Náplň práce:

Požiadavky:

Riešenie zverených vývojových úloh podľa platných smerníc pre
vývoj prvkov a procesov

vysokoškolské vzdelanie - zameranie na odbory: elektrotechnika,
elektronika, mechatronika

Návrh nových výrobkov a zmien existujúcich výrobkov

aktívna znalosť anglického jazyka je podmienkou

Vypracovávanie technickej dokumentácie a správ zo zverených úloh

aktívna znalosť práce s PC - MS Office

Aktívna účasť na výrobnom procese prvkov, ktoré sú v štádiu vývoja,
resp. prototypovej série

znalosť programu SolidWorks, príp. iného 3D CAD systému výhodou
analytické myslenie, tvorivosť, zodpovednosť

Riadenie, vyhodnocovanie a dokumentovanie výroby vzoriek pre
jednotlivé vývojové etapy
Spolupráca pri vypracovávaní DFMEA, PFMEA, Control Plan, KMP a
Flow Chart
Spolupráca pri výrobe a vyhodnotení vzoriek pre zákazníkov so
špeciálnymi požiadavkami nevyžadujúcimi vývojovú úlohu
Spolupráca na medzinárodných projektoch, v prípade potreby
absolvovanie pracovných pobytov v Nemecku

schopnosť pracovať v tíme, flexibilita
práca vhodná aj pre absolventa; prax v odbore výhodou

It's a Match? Apply now!

Kontakty:

V prípade, ak Vás uvedená pracovná ponuka zaujala, neváhajte poslať svoj profesijný životopis na

personálne oddelenie

jeden z uvedených kontaktov našej spoločnosti. Vopred ďakujeme všetkým záujemcom.

Phone: +421 33 3270 205, +421 910 856 000
E-mail: job.sksk@semikron.com

application
We prefer applications via e-mail (pdf-Format, max. 3 attachments, max. file size 10 MB).

Information Handling
For secure transmission of your application via e-mail, we offer you the encryption method S/MIME.
You can find the necessary public keys in our privacy policy within the "Your data / Job applications
via e-mail" section.

Ponúkame:
práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
práca na zaujímavých projektoch s možnosťou sebarealizácie
možnosť odborného i kariérneho rastu
priateľský kolektív, príjemné pracovné prostredie
flexibilný pracovný čas
dovolenka nad rámec Zákonníka práce
každoročná úprava miezd
polročné odmeny
príspevok na dopravu do zamestnania
zvýhodnené stravovanie priamo v priestoroch spoločnosti
príspevky na jazykové školenia
široký a zaujímavý sociálny a vzdelávací program

SEMIKRON, s.r.o.
Šteruská 3
922 03 Vrbové

