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:

Systems Engineer
A munkakör célja:
A Rendszermérnök (Systems Engineer) a részvénytársaság által gyártott termékek/termékcsaládok
platformjai körében történő fejlesztésért, standardizálásért, és életútjuknak irányításáért felel.

Feladatok:
•

•

•

Meglévő platformok továbbfejlesztésének támogatása:
o Kutatómunka folytatása új automatizálási hardware elemek után
o Műszaki együttműködés és kapcsolattartás platform hardware elem beszállítókkal
o Javaslattétel egyedi hardware eszközök fejlesztésére
Platform szintű megoldások standardizálása és ezek bevezetésének támogatása:
o Együttműködés a Systems Engineering csapattal a standardok meghatározásában
o Részvétel a platformot érintő tervezési- és áttervezési munkában
o Platformot érintő változtatáskérelmek jóváhagyása
o Részvétel új projekt jóváhagyási folyamatban
o Szorosan együttműködés a társosztályokkal
Részvétel új platformok létrehozásában:
o Kapcsolattartás a külképviseletekkel, a platformokkal kapcsolatos piaci elvárások
feltárása érdekében
o Új platformtervezési feladatok meghatározása és nyomon követése
o Új platformok esetében próbagyártások és prototípus gyártások műszaki támogatása
o Prototípusok élesztésében és tesztelésében való részvétel
o Komponens szintű tesztek elvégzése, illetve támogatása
o A platform és részegységei teljesítményének mérése, ezek dokumentálása, prezentálása
o Vevői látogatások és készülék telepítésen való részvétel

A munkakör betöltésének szakmai feltételei:
•
•
•
•

Felsőfokú mérnök végzettség (villamos, gépész, mechatronika, stb.)
Angol nyelv középfokú ismerete
Kiváló kommunikációs készség és jó problémamegoldó képesség
Felelősségteljes személyiség

A pozíció betöltéséhez előny:
•
•
•
•
•
•

PLM/ERP rendszer ismerete
Félvezetőipari gyártás és mérés technológiák és/vagy berendezések ismerete
Félvezetőipari gyártó- és mérőberendezések szerviz tapasztalata
Átfogó ismeretek az automatizálás és/vagy termékfejlesztés területéről
Tisztatér-technológiában jártasság
Robotika vagy motion rendszerek ismerete

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.

