Testovací technik

Miesto práce
PistonPower s.r.o., Kukučínova 2148-84, Považská Bystrica
Druh pracovného pomeru
Plný úväzok
Termín nástupu
Ihneď
Oddelenie
Konštrukcie a testovania
Informácie o pracovnom mieste
Ponúkame Vám zaujímavé pracovné miesto na pozícii testovacieho technika. Budete
súčasťou vývojového tímu Konštrukcie a testovania. Vašou úlohou bude nezávisle
vykonávať bežné denné testovanie, čo zahŕňa nastavenie testu, samotné testovanie a zber
údajov a vypracovanie testovacích reportov. Na komplexnejšom vyhodnocovaní testov ako
aj iných vývojových aktivitách budete spolupracovať s testovacími inžiniermi.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
•
•
•
•
•
•

Vykonávať štandardné testovanie produktov podľa technických špecifikácií a
požiadaviek.
Vypracovanie testovacích reportov.
Ovládanie základov v programoch Famos a Dewesoft X DAQ (možnosť zaučiť).
Tvorba testovacích špecifikácií a predpisov.
Starostlivosť o testovacie zariadenia.
Spolupráca s testovacími inžiniermi a konštruktérmi pri riešení testovacieho procesu
alebo iných požiadaviek.

Vzdelanie
•
•

Stredná priemyselná škola strojárskeho zamerania,
Vysokoškolské vzdelanie I. poprípade II. stupňa, štúdium technického smeru

Požadovaná prax v odbore
•

2 ročná prax na pozícii

Vzdelanie v odbore
Strojárstvo, Elektrotechnika
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Začiatočník (A2)
Ostatné znalosti

Microsoft Excel
- základy
Microsoft Outlook
- základy
Microsoft PowerPoint - základy
Microsoft Word
- základy
Famos
- základy
Dewesoft
- základy
Vodičský preukaz
B
Požadované skúsenosti a zručnosti
•
•
•

Hydraulické skúsenosti sú výhodou
Manuálna zručnosť
Základná znalosť v programoch Famos a Dewesoft X DAQ (výhodou)

Osobnostné predpoklady
•
•
•
•
•
•

Technické myslenie
Tímový hráč
Samostatnosť
Spoľahlivosť
Ochota učiť sa a ďalej sa rozvíjať
Flexibilnosť

Zamestnanecké výhody, benefity
Ponúkame miesto v medzinárodnej spoločnosti s bohatým sociálny programom a benefitmi
pre zamestnancov s možnosťou osobného rastu a rozvoja:
- Kurz anglického jazyka a možnosť iných vzdelávacích kurzov
- Príspevok na DDS
- Životné poistenie pre zamestnancov
- Príspevok na stravu nad rámec zákona
- Dovolenka nad rámec Zák. práce
- Ročný bonus (% z ročnej mzdy)
Informácie o výberovom konaní
V prípade záujmu pošlite životopis v slovenskom jazyku na zhusarcikova@pistonpower.eu
Všetkým uchádzačom ďakujeme, ale kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

