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Podjetje AVL-AST d.o.o. je leta 1996 ustanovilo avstrijsko podjetje AVL LIST GmbH, ki je v svetu vodilno
neodvisno privatno podjetje za razvoj pogonskih sistemov in preizkuševalne opreme. Trenutno
zaposlujemo 45 sodelavcev, univerzitetnih diplomiranih inženirjev, magistrov in doktorjev znanosti s
področja strojništva in elektrotehnike. Ukvarjamo se z raziskavami in razvojem metod in programske
opreme za razvoj pogonskih sistemov (motorji z notranjim zgorevanjem, gonila, hibridi…)
K sodelovanju vabimo inženirja ali magistra strojništva, informatike, računalništva, elektrotehnike,
mehatronike za opravljanje nalog

Razvojnega inženirja - koordinatorja za načrtovanje in izvajanje procesov m/ž
Področje dejavnosti:












Načrtovanje in izvajanje procesov verifikacije programskega orodja za simulacijo vozil in motorjev,
ki ga razvijajo v matičnem podjetju AVL List GmbH
Načrtovanje in priprava ustreznih postopkov za izvedbo
Načrtovanje in usklajevanje potrebnih kapacitet
Ažurno spremljanje trenutnega stanja verifikacije in poročanja slednjega vodstvu razvoja
Priprava potrebnih predstavitev o aktualnem stanju
Tedenska/mesečna udeležba na sestankih z razvojnimi oddelki
Načrtovanje in optimizacija obstoječih ter uvajanje novih pristopov, kot je npr. avtomatsko izvajane
verifikacije s pomočjo ustreznih predhodno izdelanih procedur v programskem jeziku Python, itd.
Ažurno spremljanje in študija novosti v programskem orodju
Seznanjanje o novostih in podpora timu za verifikacijo
Sodelovanje pri razvoju metod glede učinkovite uporabe programskega orodja
Tehnična podpora za stranke

Od kandidatov pričakujemo:








Zaključen študij informatike, računalništva, elektrotehnike, strojništva, mehatronike, fizike ali
podobno (2. stopnja ali višje)
Zaželene poklicne izkušnje s področja razvoja programske opreme
Zaželene poklicne izkušnje/znanja s področja motorjev, pogonskih sklopov in vozil
Poznavanje osnov programiranja v programskih jezikih C++, Python, itd.
Sposobnost samostojnega, sistematičnega, timskega dela
Komunikacijske, organizacijske sposobnosti
Znanje angleščine in pripravljenost za mednarodno sodelavo

Prijave s kratkim življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku sprejemamo na naslov podjetja.
Za dodatne informacije kontaktirajte branko.cernej@avl.com ali pokličite: 02 229 48 01
Informacije o naši dejavnosti najdete tudi na spletu www.avl.com in družbenih omrežjih.

