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A német thyssenkrupp autóipari szegmense több mint húsz éve
3 magyar mérnökkel fogott együttműködésbe és kezdte meg
magyarországi működését: azóta a vállalat több mint ezer fős,
a világ élvonalához tartozó kompetencia központot működtet
Budapesten, Jászfényszarun elektromechanikus kormányszervókat
és hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket gyárt, Debrecenben
stabilizátorokat és rugókat készít a vállalat, míg Győrben futóműösszeszerelő üzemet működtet. Jelenleg több mint közel 2300
munkatársa van a vállalatnak Magyarországon.
https://www.jobs.thyssenkrupp.com/en

A személyzeti ügyekért felelős személy elérhetősége:
Őrsi Judit
70 643 6738
judit.orsi@thyssenkrupp.com
A thyssenkrupp budapesti E/E kompetencia központja egy valódi fejlesztési centrum, az elektromechanikus kormányszervók területén
a világ egyik vezető szakmai központja. Magunk határozzuk meg a módszertant, az alapvető technikai döntések itt születnek és nem
kiszervezett részfeladatokat, hanem valódi, teljes fejlesztési munkát végzünk.
A német thyssenkrupp autóipari szegmense több mint húsz éve 3 magyar mérnökkel fogott együttműködésbe és kezdte meg magyarországi
működését: azóta a vállalat több mint ezer fős, a világ élvonalához tartozó kompetencia központot működtet Budapesten, Jászfényszarun
elektromechanikus kormányszervókat és hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket gyárt, Debrecenben stabilizátorokat és rugókat készít a
vállalat, míg Győrben futómű-összeszerelő üzemet működtet. Jelenleg több mint közel 2300 munkatársa van a vállalatnak Magyarországon.

Milyen területen kínálnak állást?
Ajánlott állások száma:
Jelentkezés módja:

Informatikai / Gazdasági / Mérnöki
50
A karrieroldalunkon keresztül önéletrajz
feltöltésével: https://www.jobs.thyssenkrupp.com/
en

Aktuális állásajánlatok
Tapasztalati szint

Szükséges
nyelvtudás

Szoftverfejlesztő mérnök –
beágyazott rendszerekhez

frissdiplomás

angol

Rendszerteszt automatizáló
mérnök

frissdiplomás

angol

Hardver projektvezető

tapasztaltabb
szakember

angol

Pozíció megnevezése

Szükséges
végzettség
Villamosmérnök
vagy informatikus
Mechatronikai mérnök,
villamosmérnök,
gépészmérnök
vagy járműmérnök
Villamosmérnöki
BSc/MSc diploma

Munkavégzés helye
Budapest
Budapest
Budapest

Cybersecurity Architect

tapasztaltabb
szakember

angol

Senior iOS Developer

tapasztaltabb
szakember

angol

Szoftverfejlesztési
csapatvezető

frissdiplomás

angol

Modell és szimulációs mérnök

frissdiplomás

angol

Projektvezető/ Üzleti elemző

tapasztaltabb
szakember

angol

vagy egyéb felsőfokú
műszaki végzettség
és villamosmérnöki
végzettség
Informatikus vagy
villamosmérnöki
diploma
Proven track of
succesful iOS projects,
Experience with
store release process,
Experience with rxswift
or swift combine,
Knowledge of package
manager like Swift
Package Manager or
Cocoapods, Knowledge
of MVVM, Knowledge
of libs: json parser lib
(like objectmapper),
alamofire, Experience
with CI/CD
Villamosmérnök,
mechatronikai
mérnök vagy
mérnökinformatikus
végzettség
BSc. vagy M.Sc.
villamosmérnök
vagy mechatronikus
végzettség
Felsőfokú végzettség
(informatikai és/
vagy közgazdasági)

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest

