Az Extreme Light Infrastructure (ELI) projekt szerves része az európai kutatási
nagyberendezések tervezett, ill. épülő azon generációjának, amelyet az Európai Kutatási
Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (ESFRI) fog össze. Az ELI a világ első olyan létesítménye
lesz, amely a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb
intenzitások mellett teszi lehetővé, akár az úgynevezett ultra-relativisztikus tartományban is.
Ezzel új utak nyílnak majd meg a fizikában, valamint olyan új technikai fejlesztéseket is
megalapozhat, mint amilyen a relativisztikus mikroelektronika és a kompakt (asztali méretű)
lézeres részecskegyorsítók. Az ELI az anyagtudomány, az orvostudomány és a
környezetvédelem számos területére jelentős hatással lesz majd.

A fenti célok elősegítése érdekében a Kutatási Technológia Kiszolgáló Egységen belül az
Elektronikai műhelybe felvételt hirdetünk

Elektrotechnikai / elektronikai műszerész
pozíció betöltésére.

Feladatok:








kutatási célú, egyedi elektronikai berendezések építése, beüzemelése, javítása;
elektronikai mérési feladatok ellátása;
különféle berendezések erősáramú bekötése, kisebb mértékű átalakítása;
kis szériás erősáramú elosztószekrények szerelése;
villamos szakterületen ütemezett és megelőző karbantartási feladatok ellátása;
együttműködés a villamosmérnöki tervező csoporttal a tervek megfelelő kivitelezésének
és tervezési koncepciójának kialakításában, valamint aktualizálásának érdekében;
az elvégzett feladatok pontos dokumentálása.

Elvárások:






szakirányú, legalább technikusi végzettség;
teljesítményelektronikai és erősáramú területen szerzett tapasztalat;
elektronikai és automatizálási területen szerzett tapasztalat;
tapasztalat műszaki rajz olvasásában és készítésében, nyomtatott áramkörök
élesztésében, szerelésében, tesztelésében;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Az ideális jelölt:





munkavégzése során felelősségteljes, pontos, kitartó és kreatív;
képes önálló és tervszerű munkavégzésre, a határidők pontos betartásával;
fejlett problémamegoldó- és alkalmazkodó készséggel rendelkezik;
alkalmas magasban történő munkavégzésre.

Előnyt jelent:







EMC területen szerzett jártasság;
ESD munkakörnyezetben szerzett jártasság;
angol nyelvtudás;
érintésvédelem szabványossági felülvizsgáló és villámvédelmi felülvizsgáló végzettség;
ipari alpinista szakképesítés;
nemzetközi, ipari környezetben szerzett gyakorlat.

Amit kínálunk:




versenyképes fizetés és juttatási csomag;
kellemes, nemzetközi munkakörnyezet egy teljesen új létesítményben;
szakmai fejlődési lehetőség.

Munkavégzés helye: Szeged

Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, töltse fel
adatait és magyar nyelvű szakmai önéletrajzát valamint motivációs levelét a fizetési igény
megjelölésével karrierportálunkra: http://www.eli-alps.hu/karrier/index.php
A munkakörrel és a pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekkel fordulhat közvetlenül Várkonyi
Viktor műhelyvezetőhöz (viktor.varkonyi@eli-alps.hu) vagy Tóth Diána HR partnerhez
(diana.toth@eli-alps.hu).

