Aktivno oblikujemo svet s senzorskimi rešitvami!

Step
up.

Uspeh ams-a, svetovno vodilnega podjetja v dizajnu in proizvodnji visoko
zmogljivih analognih integriranih vezij in senzorskih rešitev, temelji na našem
najpomembnejšem viru: naših zaposlenih. Z namenom vzdrževati stalno, izredno
ambiciozno rast, iščemo ljudi z idejami; ljudi, ki hočejo nekaj ustvariti in želijo biti
najboljši. Če vas zanima delo v podjetju, ki zaposluje 3000 ljudi v 21 državah, kjer
za večino delovnih mest zadostuje angleščina, kjer so zagon in nekonvencionalno
razmišljanje zaželeni (in nagrajeni), ste pravi za nas!

Inženir za analizo napak (m/ž)

Odgovornosti in naloge:
•

Analiza napak (FA) v laboratoriju (mikroskopiranje, chemical delayering, polishing, crosssectioning, SEM, dualbeam FIB/SEM, TEM, EBIC/EBAC, micro- & nano-probing …)

•

Razvoj novih metod analize napak, podpora razvoja analize napak za nove
produkte in tehnologije, izvedba treningov

•

Vzdrževanje laboratorijskih pripomočkov in opreme

•

Skrb za dokumentacijo in poročila (8D, FA procedure, …), podpora
multidisciplinarnih timov, stik z notranjimi in eksternimi strankami

Pričakujemo:
•

Tehnično izobrazbo (zaželen magisterij) na področju elektrotehnike, kemijske
tehnologije, fizike ali sorodno

•

Nadpovprečne sposobnosti reševanja problemov in komunikacijske veščine

•

Dobra zmožnost samoorganizacije in timskega dela

•

Sposobnost uspešnega dela v hitro spreminjajočem se, mednarodnem okolju

•

Zelo dobro znanje angleščine

•

Izkušnje so prednost, a ne pogoj (na podrocju polprevodnikov in/ali analize
napak)

Nudimo delo v hitro rastočem, izjemno uspešnem podjetju, organizirano uvajanje
in izobraževanje, zelo dobre možnosti profesionalnega razvoja, odprte medosebne
odnose, številne dodatne ugodnosti (materialne in nematerialne) ter dobro plačilo.
Delo je za polni delovni čas. Kraj dela je Premstätten (v bližini Gradca, s hitrim
dostopom z avtoceste).
Če ste oseba, ki uživa v kreativnosti in inovativnosti, se odlikuje v timski
usmerjenosti in jo privlači odprta in prijazna kultura podjetja, se veselimo vaše
prijave v angleščini na valerija.cucek-schmalzer@ams.com ali preko portala
www.ams.com/career. Na istem e-naslovu smo na voljo tudi za morebitne
dodatne informacije (tudi v slovenščini).

