
 
 

A SEMILAB a világ vezető mikroelektronikai, napelemipari és kijelző-gyártó cégeinek beszállítója a méréstechnika 

területén. Termékeinket a világ minden táján használják a gyártási folyamat ellenőrzésére és kutatás-fejlesztésre. 

A berendezéseket Budapesten fejlesztjük és gyártjuk, ahol saját szakembergárdánk felügyeli a termék teljes 

életútját, az ötlettől a tervezésen és gyártáson át a felhasználók támogatásáig.  

 

Az alábbi munkakörben keresünk új munkatársat: 

Product Owner 
 

Főbb feladatok:  

• A termékhez kapcsolódó vevői igények és házon belüli fejlesztések összefoglalása, rendszerezése és ezen 
igények szoftveres feladatokba történő lefordítása 

• Riportok készítése a felmerülő szoftveres igényekről és javaslattétel az R&D részlegvezető irányába annak 
érdekében, hogy az erőforrások és prioritások kapcsán egyértelmű döntés születhessen 

• Az ALM rendszerben a feladatok Backlog-ba történő kiírása és rendezése termékenként, vevőnként 

• A szoftveres Release-ek menedzselése: Backlog-ok Release-be történő ésszerű rendezése, határidőkhöz 
tartozó felelősök meghatározása 

• A DOD (Definítion of Done) meghatározása Backlog-onként 

• A Backlog-ok ütemezése a sprintekbe, és a folyamatok nyomonkövetése 

• A Release tesztelésének felügyelete, szükség esetén a tesztelésben történő aktív részvétel  

• Jóváhagyást követően a Release küldése a vevőnek  

• Release lezárása, vevői acceptancia igazolása, feedback kezelése és visszajelzés a szoftveres csoport 
számára 

• Részvétel a Grooming/Planing/Review meetingeken  
 

Elvárások:  

• Felsőfokú informatikai vagy műszaki végzettség, illetve annak megfelelő tapasztalat 

• Legalább középfokú aktív angol nyelvtudás 

• Napi feladatok, határidők betartására és betartatására való képesség 

• Kiváló problémafelismerő és -megoldó készség 

• Kiemelkedő kommunikációs és tárgyalási készség 

• Kiváló kapcsolatteremtő és érdekérvényesítő képesség 

• Eredményorientált hozzáállás 

• Üzleti szemlélet 
 
Előnyök: 

• Aktív részvétel szoftverfejlesztéssel foglalkozó szakmai közösségekben 

• Asure DevOps ismerete 

• Harware közeli területen szerzett tapasztalat 

• Product Owner certificate 

• .NET/C#  kód futtatási és  értelemzési gyakorlat, Visual Studio használati tapasztalat 
 
Amit kínálunk: 

• Versenyképes jövedelem, cafeteria juttatások 

• Modern, kényelmes munkakörnyezet XI. kerületben 

• Fiatalos, lendületes csapat 

• Dinamikusan változó munkakörnyezet 

• Cég által támogatott sportolási lehetőség 
 
 
Magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzát a megpályázott munkakör megjelölésével a hr@semilab.hu e-mail 
címre várjuk. 
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