Elektronikingeniør
Vil du gerne forbedre din livserfaring inden for elektronikudvikling og test for intelligente industrielle
styrings-, overvågnings- og kommunikationssystemer?
Er du passioneret for teknologi og har en stærk erfaring med elektronikudvikling, så har vi et spændende
tilbud til dig som Elektronikingeniør i Udviklingsafdelingen hos Brodersen System A/S i Rødovre,
Danmark.
Brodersen System er et hurtigt voksende firma, der designer og udvikler state-of-the-art industrielle
controllere og kommunikationsenheder. Brodersen System er et multikulturelt selskab, og det officielle
sprog for denne position er engelsk.

Ansvar
I denne rolle vil du være en del af F&U-teamet, der arbejder med førende industrielle embedded systemer.
Du vil være involveret i en bred vifte af tekniske aktiviteter som:
• Udvikling af testerudstyr til vores nuværende og fremtidige produkter
• Udvikling af vores fremtidige embedded produkter
• Test, Fejl og support af vores nuværende og fremtidige produkter
• Koordinering mellem udviklings- og produktionsafdelinger
• Foreslå innovative ideer om embedded arkitekturer som medlem af F&U-teamet, for at forbedre vores
produkter og for at nå vores mål.

Færdigheder og kvalifikationer
Til denne stilling er det vigtigt, at du har en universitetsgrad (bachelor eller master) inden for elektronik
(eller tilsvarende) og har mindst 3 års erfaring inden for elektronikudvikling. Du bør have stærke tekniske
færdigheder på:
• Design og udvikling af testrammer for indlejrede platforme
• Elektronikkortudvikling (design, testning og fejlfinding)
• God viden om C / C ++ Programmering
Desuden er det en fordel, hvis du også har viden og erfaring om:
• Industrielle kontrol- og overvågningssystemer
• Embedded softwareudvikling (Low level programmering)
• Programmering på high Level (fx C #, visuel C ++, ...)

Personlige kvalifikationer
Udover tekniske færdigheder skal den person, vi leder efter:
• Kunne arbejde i et fleksibelt miljø som individuel bidragsyder og medlem af et tværfagligt team
• Forstå værdien af teamwork
• Forpligtelse til arbejdet og tage initiativ til at løse problemer
• Har et stærkt fokus på kvalitet, har en begejstring for at udvikle produkter af høj kvalitet og et stærkt
engagement til at lykkedes

Hvordan man ansøger?
Du skal sende din ansøgning til "hr@brodersen.com". Alle ansøgninger skal indsendes på engelsk (helst i
pdf format). Vi ser frem til at høre fra dig.

