A Semilab Zrt. Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő, 100%-ban magyar tulajdonú high-tech
cége. A budapesti központunkban fejlesztett és gyártott mérőberendezéseket a világ vezető
mikrocsip-, memória-, kijelző- és napelemgyártó vállalatai számára értékesítjük. Cégünk a
napelemiparban piacvezető, a félvezetők méréstechnikájának piacán pedig a világon 5. pozíciót tölt
be.
Az alábbi munkakörben keresünk új munkatársat:

Software Team Leader (Scrum Masteri háttérrel)
A Software Team Leader a Semilabnál az agilis folyamat őre, facilitátora és felelőse, közös munkában a cross
funkcionális csapattal, a termékért felelős PO-val, az R&D-vel és egyéb mérnöki osztályokkal. A feladatkör
kiterjed a csapat people managementjére is.

Mivel foglalkoznál ha csatlakoznál a csapathoz?
•
•
•
•
•
•
•
•

Agilisan (Scrum / Kanban) működő csapatot vezetnél
A szervezetben működő agilis munkafolyamatot felügyelnéd, a folyamatot javítanád
A fejlesztő csapatokat támogatnád, agilis működésüket biztosítanád
Facilitátori szerepet töltenél be a fejlesztői stand-upokon, retrospektíven és egyéb ad hoc
egyeztetéseken
Együttműködnél a Product Managementtel, kapcsolatot tartanál a társosztályokkal
Aktívan részt vennél az új kollégák kiválasztásában, betanításában, fejlesztésében
Számunkra fontos a feedback, ezért a munkatársak munkáját te is értékelnéd, és rendszeres
visszajelzést is adnál
Kimutatásokat, riportokat készítenél

Mikor jelentkezz:
• Ha rendelkezel átfogó ismeretekkel a szoftverfejlesztéssel és teszteléssel kapcsolatban
• Ha szereztél már tapasztalatot 3-10 fős csapat vezetésében, vagy elláttál már Scrum Masteri
feladatokat
• Dolgoztál már agilis módszertan szerint
• Ha kiváló kommunikációs készséggel, jó problémamegoldó és együttműködési képességgel
rendelkezel
• Jártas vagy folyamatok kialakításában, optimalizálásában
• Van felsőfokú végzettséged
• Ha szívesen és magabiztosan kommunikálsz angol nyelven

Mire számíthatsz?
• Magyarországon 10 termék- és 4 közös, a termékcsapatokat kiszolgáló csapat működik. Az
ügyfél számára kiszállított termék a szoftver és az általunk tervezett és gyártott hardver
kombinációja. A hardver nem csak egy PC, hanem egy több tonnás mérőeszköz, ami
szenzorok, kamerák, motorok és robotok kombinációjaként automatikusan képes óránként
akár több ezer mintát lemérni. A Semilab által fejlesztett szoftver feladata a hardver
irányításán túl a mérési eredmények közvetítése és azok integrálása az ügyfél rendszereibe.
Szoftvereink alapja a C#, legfontosabb eszközeink a Visual Studio és az Azure DevOps/VSTS.
Használunk ezeken kívül még például Tensorflow-t nagy teljesítményű GPU-val (deep
learning, AI), OpenCV/Emgu-t (image manipulation) és egyéb termék-specifikus
technológiákat, megoldásokat.
• Sikerünk alapja, hogy kollégáinkat a legkiválóbb szakemberek alkotják, a kutatás-fejlesztéstől
kezdve egészen a gyártásig. Így megfelelő támogatást kapnál, mely a szakmai fejlődésedre is
óriási hatással lenne.
• Bár több mint 800-an vagyunk itthon, közös programokkal próbáljuk meg még közelebb
hozni egymáshoz a kollégákat. Igaz ez a vírus helyzetben nagyon nehéz, de reméljük ezen is
túlleszünk nemsokára.
• Az iroda Budapest egyik legjobban megközelíthető helyén található, pontosabban: 1117.
Budapest, Prielle Kornélia u. 4/A, melyet autóval, biciklivel és tömegközlekedéssel is könnyen
el tudsz érni.
• Munkádat az alapbéren felül Cafeteriával, home office és sportolási lehetőséggel, rugalmas
munkaidővel honoráljuk.

Kiválasztásai folyamatunk

Jelentkezés

Előszűrés

Online interjú

Személyes interjú

Ajánlat

Magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzod a megpályázott munkakör megjelölésével a
hr@semilab.hu e-mail címre várjuk.

