A LASRAM Engineering Kft. 1991-ben alakult. Tevékenységünk középpontjában a lézeres és
opto-elektronikai rendszerek, technológiák fejlesztése, azok orvosi, méréstechnikai és ipari
alkalmazása áll. A LASRAM a KAWASAKI GmbH magyarországi partnere, tevékenységünkben
egyre nagyobb szerepet kapnak a robotos alkalmazások, az automatizálás.
Az elmúlt 30 év alatt a LASRAM szilárd pozíciót szerzett a hazai piacon és export kapcsolataink
Európától a Távol-Keletig terjednek. Munkatársaink részt vettek számos nemzetközi K+F
projektben, fejlesztéseinknél rendszeresen együttműködünk több hazai egyetemmel,
kutatóintézettel.
Munkavállalóink létszáma jelenleg 21 fő, amelyből 13 fő K+F munkakörben dolgozik. Két
telephelyünk van, Budapest IV. kerületében a Login Business Parkban és Esztergomban az Ipari
Parkban.
Mindkét telephelyünkre keresünk SZOFTVERFEJLESZTŐ munkatársat FEJLESZTŐMÉRNÖK
pozícióba.
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részvétel kutatás-fejlesztési feladatokban, egyedi és kissorozatú
gyártásban, ipari rendszerek építésében, szerviz tevékenységben
komplex rendszerek fejlesztése különböző vezérlésekhez,
együttműködés más fejlesztési területekkel, felmerülő igények
implementálása
követelmények elemzése, SW design elkészítése, implementáció C, C#
programozási nyelven
beágyazott rendszerek fejlesztése, programozása
felhasználói felület fejlesztés, design és tesztdokumentáció elkészítése
hardveres és szoftveres tesztkörnyezet karbantartása, fejlesztése
modul teszt készítése, egyedi tesztkörnyezet fejlesztése és
karbantartása
műszaki dokumentáció készítése, kezelése (termékstruktúra,
alkatrészlista, munkaterv, bemérési adatlap)
új termékek bevezetésének, próbagyártásának aktív támogatása
prototípus tesztelésben és dokumentálásban való részvétel
elektronikai fejlesztőmérnökök napi munkájának támogatása, részvétel
a szoftverfejlesztési folyamatban
aktív kapcsolattartás fejlesztőkkel és ügyfelekkel
idegen nyelvű kapcsolattartás, dokumentálás
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szakirányú felsőfokú végzettség (preferáltan informatikus,
szoftverfejlesztő vagy villamosmérnök)
legalább 3 év szakmai tapasztalat
angol és/vagy német nyelvtudás
tesztelési és tesztautomatizálási módszerek ismerete
szoftver fejlesztés területén szerzett tapasztalat
gyakorlat beágyazott rendszerek tervezésében és programozásában
programozási gyakorlat C, C# nyelven
hibakövető és verziókezelési eszközök ismerete
alapvető digitális és analóg áramköri ismeretek, ezek alkalmazásában
szerzett gyakorlat
tapasztalat követelménykezelő és verziómenedzsment rendszerekkel
új technológiák iránti nyitottság
csapatmunkára és önálló munkavégzésre való képesség
kreatív és eredményorientált gondolkodásmód
precíz, felelősségteljes munkavégzés, tanulási hajlandóság
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automatizálástechnikai érdeklődés
ipari automatizálás területeken szerzett tapasztalat
hiba- és verziókövető eszközök ismerete
hardverközeli programozási ismeretek (PLC / mikrokontroller / robot)
orvosi képalkotó szoftverek terén szerzett tapasztalatok
HTML / XML ismeret
ISTQB vizsga
DICOM szabvány ismerete
nemzetközi csapatban való munkavégzési tapasztalat
jó szervező készség
prezentációs gyakorlat
utazási hajlandóság
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versenyképes jövedelem
high-tech technológiák
kihívásokkal teli feladatok
betanulás tapasztalt kollégák mellett
dinamikusan fejlődő csapat
kellemes munkakörnyezet

AMIT KÍNÁLUNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE
Budapest vagy Esztergom

JELENTKEZÉS MÓDJA

Amennyiben az állás felkeltette az érdeklődését, várjuk fényképes önéletrajzát az
info@lasram.hu e-mail címre!
További kérdés esetén várjuk érdeklődését +36 (30) 684-2033 telefonszámon.

